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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 

Kebebasan beragama merupakan Hak Asasi Manusia yang harus 

dilindungi dan wajib dihormati antara sesama manusia. Seperti yang tercantum 

dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 29 ayat (2), yang 

berbunyi: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk 

agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan 

kepercayaannya itu”.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatas telah tertulis 

dengan jelas bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap warga negara 

Indonesia untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat 

sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Oleh karena itu 

segala bentuk pelanggaran terhadap pemeluk agama, baik secara mental 

maupun secara fisik harus dihindarkan dan tidak boleh terjadi di bumi ini 

khususnya di Indonesia.

Pasal lain juga disebutkan, yaitu Pasal 28E ayat (1) yang berbunyi 

:“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, 

memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih 

kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan 

meninggalkannya, serta berhak kembali”. 

Serta pasal 28E ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang atas kebebasan 

meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati 

nuraninya”.
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Begitu juga disebutkan dalam pasal 28I ayat (1) yang berbunyi : 

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan 
hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk 
diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut 
atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang 
tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak 

Asasi Manusia menyatakan :

1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk 
beribadah menurut agamanya dan kepercayaanya itu. 

2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya 
masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan 
kepercayaanya itu.

Pada prinsipnya pengakuan konstitusi diatas memberikan landasan 

hukum bahwa kebebasan beragama dan menjalankan ibadah sesuai dengan 

ajaran agamanya telah dijamin oleh konstitusi dalam mewujudkan ide-ide 

Hak Asasi Manusia didalamnya.

Banyak dokumen internasional tentang HAM telah menyebut tentang 

kebebasan beragama. Dalam Deklarasi Universal tentang HAM yang diadopsi 

PBB tahun 1948, pasal 18, 26, dan 29, disebutkan mengenai pokok-pokok 

kebebasan beragama itu. Pasal 18 misalnya mengatakan bahwa setiap orang 

mempunyai hak kebebasan berpikir, berkesadaran, dan beragama, termasuk 

kebebasan memilih dan memeluk agama, dan menyatakan agamanya itu 

dalam pengajaran, pengamalan, dan beribadatnya, baik secara sendiri-sendiri 

maupun dalam kelompok. Dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak 

Sipil dan Politik yang disahkan PBB pada tanggal 16 Desember 1966, pada 
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Pasal 18 juga dinyatakan hal yang sama dengan apa yang disebutkan dalam 

Pasal 18 Deklarasi Universal tentang HAM PBB tersebut.

Kemudian dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, 

Sosial, dan Budaya yang disahkan PBB tanggal 16 Desember 1966, pada 

Pasal 13 dinyatakan bahwa semua negara pihak yang meratifikasi kovenan itu 

harus menghormati kebebasan orang tua atau wali untuk menjamin bahwa 

pendidikan anak mereka di sekolah-sekolah dilakukan sesuai dengan agama 

mereka. Dalam Deklarasi tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan 

Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Kepercayaan yang diadopsi PBB 

tahun 1981, pada Pasal 1 juga dinyatakan bahwa setiap orang bebas untuk

memilih dan menganut agama, dan memanifestasikannya secara pribadi dan 

berkelompok, baik dalam beribadat, pengamalan, maupun pengajarannya.

Pada tahun 2005, Indonesia meratifikasi Kovenan Hak-hak Ekonomi, 

Sosial dan Budaya melalui UU No. 11 Tahun 2005. Pada tahun itu juga, 

Indonesia meratifikasi Kovenan Internasional tentang tentang Hak-hak Sipil 

dan Politik PBB melalui UU No. 12 Tahun 2005. Pada tahun 2008, Indonesia 

terus bergerak maju memberikan kerangka perlindungan bagi semua warga 

negara dari segala bentuk diskriminasi rasial dan etnis dengan 

memberlakukan UU No. 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi 

rasial dan etnis, khususnya seperti termuat pada Pasal-pasal 5, 6, dan 7.

Agama merupakan sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) 

dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang 

berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. 

Pada dasarnya agama mempunyai tujuan membina manusia agar menjadi 
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lebih baik (sehat jasmani dan rohani). Disamping itu agama juga mengajarkan 

kepada pemeluknya keharusan menghormati sesama manusia,serta 

pentingnya hidup damai dan harmonis di antara sesama. 

Menurut Komaruddin Hidayat, tipologi sikap keagamaan terdiri dari 
lima tipe, yaitu ekslusivisme, inklusivisme, pluralisme, ekstektivisme, 
dan universalisme. Ekslusivisme adalah sikap keagamaan yang 
memandang bahwa ajaran yang paling benar adalah agama yang 
dipeluknya, yang lainnya sesat. Insklusivisme adalah sikap keagamaan 
yang berpandangan bahwa di luar agama yang dipeluknya, juga 
terdapat kebenaran, meskipun tidak seutuh dan sesempurna agama 
yang dianutnya. Pluralisme adalah sikap keagamaan yang 
berpandangan bahwa secara teologis, pluralitas agama dipandang 
sebagai realitas niscaya yang masing-masing berdiri sejajar sehingga 
semangat misionaris dan dakwah dianggap “tidak relevan”. 
Eklektivisme adalah sikap keagamaan yang berusaha memilih dan 
mempertemukan berbagai ajaran agama yang dipandang baik dan 
cocok untuk dirinya sehingga format akhir dari sebuah agama menjadi 
semacam mozaik eklektik. Universalisme adalah sikap keagamaan 
yang berpandangan bahwa pada dasarnya semua agama adalah satu 
dan sama, hanya karena faktor historis yang menyebabkan agama 
tampil dalam format yang plural.1

Dalam Pasal 28E ayat (2) juga dijelaskan bahwa meyakini suatu 

kepercayaan adalah hak setiap individu sesuai dengan hati nuraninya, dan 

juga menyatakan sikap dan pikiran, sehingga hal-hal tersebut tidak boleh 

dipaksakan. Setiap orang mempunyai pandangan yang berbeda-beda terhadap 

suatu hal, baik itu yang berhubungan dengan sesama manusia maupun yang 

berhubungan dengan keyakinannya atas suatu kepercasyaan terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa.

Dalam perspektif Islam disebutkan bahwa hak-hak sipil-politik 

sejatinya merupakan bagian intrinsik dari hak-hak dasar yang dimiliki setiap 

individu. Setiap manusia memiliki hak sama sesuai dengan kapasitas dan 

                                                            
       1 Lihat dalam Sunardi, “Dialog: Cara Baru Beragama, Sumbangan Hans Kung bagi Dialog 
antar-Agama,” dalam Seri DIAN I/Tahun I: Dialog Kritik dan Identitas Agama (Yogyakarta: Dian, 
1994), hal. 69.
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kapabilitas masing-masing untuk mengaktualisasikan hak-haknya berikut 

mengartikulasikan aspirasinya secara obyektif. Karena itu, tidak ada alasan 

untuk mempertentangkan nilai-nilai Islam dengan HAM.2

Semua manusia berkedudukan sama, di mana semuanya dha’if 

(lemah), namun sekaligus semuanya sama-sama kuat karena dianugerahi 

Tuhan sebagai khalifah di muka bumi. Oleh karena itu, adanya keyakinan 

bahwa Tuhan adalah Maha Kuasa, secara diametral juga mengembangkan 

doktrin persamaan kemanusiaan atau paham egalitarianisme dalam kehidupan 

bermasyarakat.3

Sikap toleransi yang selama ini menjadi kebanggaan Indonesia kini 

telah mulai menghilang sedikit demi sedikit. Hal tersebut dapat terlihat ketika 

banyak sekali aksi-aksi yang mengintimidasi suatu kelompok minoritas. 

Kebebasan beribadah adalah prinsip yang mendukung kebebasan individu 

atau masyarakat, untuk menerapkan agama atau kepercayaan dalam ruang 

pribadi atau umum.

Hak dan kebebasan beribadah bagi kaum minoritas di Indonesia 
kembali terancam. Setelah penganut Ahmadiyah dan Kristen, kini 
warga Syiah mengalami ancaman yang sama. Pesantren Misbahul 
Huda yang menjadi pusat keagamaan warga Syiah di dusun 
Nangkrenang, Desa Karanggayam, Kec. Omben, Kab. Sampang, 
Madura dibakar massa hingga rata dengan tanah. Akibat pembakaran 
massa yang mengaku dari kelompok ahlus sunnah wal jamaah itu, 
barang-barang seisi rumah itu tidak terselamatkan dan tak tersisa sama 
sekali. Sementara massa penyerang yang diduga berasal dari lima desa 
se kecamatan Omben itu sampai sekarang belum ditangkap. Meski 
sudah berukangkali dihubungi, sampai massa mulai melakukan 
pembakaran, hanya ada dua personil keamanan yang datang ke 
lapangan. Satu orang personil dari Polsek Omben dan satu orang 
tentara dari Koramil Omben. Akhirnya pada pukul 09:15 WIB massa 

                                                            
       2 M Falikul Isbah & Moh. Taufiqul Mujib, Pelanggaran Hak Kebebasan Beragama Dan 
Bleeming The Victims, 2004, Hak Asasi Manusia (Online), http://www.icrp-online.org, diakses tgl 
8 Mei 2014.
       3 Ibid
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berjumlah lima ratusan orang yang didatangkan dari lima desa itu 
dengan leluasa membakar Pesantren Tajul Muluk. Dua personel polisi 
yang datang tidak melakukan tindakan apapun kecuali merekam aksi 
pembakaran dengan menggunakan kamera handphone. Pesantren itu 
terdiri atas toko kelontong, gedung taman kanak-kanak, musala, 
asrama santri, dan rumah Tajul Muluk. Menurut Iklil, sekitar pukul 
10.30 WIB, saat hampir separuh Madrasah terbakar, sebenarnya 25 
anggota Brimob bersenjata lengkap datang ke lokasi kejadian. Namun, 
sayangnya mereka juga tidak melakukan tindakan pencegahan apapun, 
bahkan sebagian asyik duduk-duduk di Mushalla dekat Madrasah. 
Mereka terkesan menunggu semua bangunan itu terbakar semua, 
setelah itu baru mulai bergerak. Belum usai pembakaran terhadap 
pesantrean Tajul, satu jam berselang massa yang membawa parang 
dan celurit juga melakukan pembakaran terhadap rumah Iklil Milal 
yang terletak di Dusun Gading Laok, Desa Blu’uran, Kec 
Karangpenang yang kurang lebih berjarak dua kilo meter dari rumah 
Tajul. Tidak hanya itu, massa juga membakar Rumah Ummuh Hanik, 
adik kandung Tajul. Meski selama proses pembakaran berlangsung, 
Polisi nampak dengan sengaja melakukan pembiaran, tapi Iklil 
mengaku terus berupaya menenangkan jamaahnya yang berkumpul di 
rumah Tajul agar tidak melakukan tindak perlawanan.4

Kebebasan beragama merupakan salah satu hak yang paling asasi di 

antara hak-hak asasi, karena kebebasan beragama itu langsung bersumber 

kepada martabat manusia sebagai makluk ciptaan Tuhan.5 Disamping negara 

harus menjamin hak-hak warga negaranya untuk menjalankan ibadahnya 

(Eksternum freedom) sesuai dengan keyakinannya masing-masing.

Kejadian diatas tersebut membuat kesepakatan dari pemerintah, 

lembaga pemerintah, maupun lembaga non pemerintah yang dalam 

mengeluarkan suatu peraturannya dengan secara langsung maupun tidak 

langsung telah cenderung membatasi kebebasan beragama secara universal. 

Diantaranya adalah yang baru-baru ini menjadi sorotan, yaitu tentang 

keluarnya Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia tentang “aliran sesat terhadap 

                                                            
        4 Laporan kasus Syiah sampang, The Asian Moslem Action Network Indonesia (AMAN) 
diakses tanggal 8 Mei 2014
        5 Oemar Seno Adji , 1985, Hukum Pidana Pengembangan, Jakarta, Penerbit Erlangga, hlm. 
96
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Syiah” dengan No. Kep-01/SKF-MUI/JTM/I/2012 yang sempat menarik 

perhatian banyak kalangan maupun masyarakat di Indonesia. 

Majelis Ulama Indonesia sebagai organisasi masyarakat yang sangat 

dekat dengan rakyat karena organisasi tersebut terbentuk dari kumpulan para 

ulama yang terdapat di masyarakat. Masyarakat Indonesia mayoritas adalah 

pemeluk agama Islam, sehingga dalam ajaran Syariah Islam, umat Islam 

harus tunduk dan patuh pada peraturan yang terdapat dalam Al- Qur’an dan 

Sunnah Rassul. Begitu juga umat Islam juga harus patuh dan taat kepada 

Imamnya.

Sebagai wadah musyawarah para ulama dan cendikiawan muslim, 

MUI telah menunjukkan perannya di tengah-tengah kehidupan beragama dan 

berbangsa.6 Peran siknifikian MUI di Indonesia yang akan menjadi 

pembicaraan dalam penelitian ini adalah sebagai pemberi fatwa (mufti) yang 

terkait dengan peran lainnya yakni: ahli waris tugas para nabi, pembimbing 

dan pelayan ummat, penegak amar makruf nahi mungkardan sebagai pelopor 

gerakan islah.7

Dalam rentang waktu yang panjang,fatwa MUI tentang aliran yang 

dianggap sesat telah banyak di keluarkan. Aliran-aliran atau paham yang 

mendapat fatwa sesat MUI secara garis besar karena dinilai bertentangan 

dengan Al- Quran dan Hadits.

Agama adalah seperangkat struktur makna khusus yang memiliki 

kemampuan menjelaskan dan mengkonstruksikan kenyataan sosial di dalam 

waktu dan tempat yang berbeda. Ia juga merupakan suatu sistem pengetahuan 
                                                            
      6 K.H. Ma’ruf Amin. 2011. Himpunan Fatwa MUI sejak 1975. Jakarta. Penerbit Erlangga. 
Hal 03
       7 Ibid. Hal 03
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yang mampu menjadi “Kontra-Diskursus” atau “Kontra-Hegemoni” terhadap 

ideologi dan tindakan-tindakan dominan yang ada.8 Oleh karena itu sering 

kali agama dijadikan sebagai pelindung bagi pemeluknya bila terjadi suatu 

permasalahan. Di dalam agama Islam, wajib hukumnya untuk seorang ulama 

untuk melindungi umat Islam begitu juga agama selain Islam dan masyarakat 

pada umumnya.

“Mengapa fatwa tersebut dapat dikeluarkan dan apa dampaknya bagi 

masyarakat secara luas?”. Hal ini yang menjadi kegelisahan penulis untuk 

meneliti adanya fatwa tersebut dan dampaknya bagi syiah dari segi hukum.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih 

mendalam mengenai kebebasan beribadah antar umat beragama yang ada 

dalam masyarakat indonesia. Sehingga berdasarkan latar belakang dia atas 

maka penulis mencoba mengangkat sebuah judul : FATWA MAJELIS 

ULAMA INDONESIA (MUI) PROPINSI JAWA TIMUR No. Kep-

01/SKF-MUI/JTM/I/2012 TENTANG ALIRAN SESAT SYI’AH 

TERHADAP HAK KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi Jawa-Timur No. 

Kep-01/SKF-MUI/JTM/I/2012 tentang aliran sesat Syiah telah sesuai 

dengan pengaturan dan perlindungan hak kebebasan beragama dalam 

peraturan perundang-undangan di Indonesia?

                                                            
        8 Muhammad As Hikam, Demokrasi Dan Civil Society, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 
1999, Hal 134.
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2. Bagaimana implikasi hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)  

Propinsi Jawa-Timur No. Kep-01/SKF-MUI/JTM/I/2012 tentang aliran 

sesat Syiah terhadap hak kebebasan beragama di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kesesuaian atau ketimpangan antar Fatwa Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) Propinsi Jawa-Timur No. Kep-01/SKF-

MUI/JTM/I/2012 tentang aliran sesat Syiah dengan pengaturan dan 

perlindungan hak kebebasan beragama dalam peraturan perundang-

undangan di Indonesia?

2. Untuk menganalisis Bagaimana implikasi hukum Fatwa Majelis Ulama 

Indonesia (MUI)  Propinsi Jawa-Timur No. Kep-01/SKF-MUI/JTM/I/2012

tentang aliran sesat syiah terhadap hak kebebasan beragama di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangsih 

terhadap dunia pendidikan dan ilmu hukum sebagai kajian terhadap 

Perundang-Undangan, maupun permasalahan yang berkaitan dengan 

Undang-Undang.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada 

pemerintah agar dapat lebih memperhatikan rakyatnya atas segala 

permasalahan tentang Hak Asasi Manusia, khususnya terhadap hak 

kebebasan beragama. Sehingga pemerintah lebih cepat dan aktif dalam 
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mengatasi konflik-konflik yang timbul di masyarakat agar tidak 

berlarut-larut.

c. Bagi Majelis Ulama Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat membantu Majelis Ulama Indonesia 

untuk lebih melihat permasalahan di masyarakat, lebih berhati-hati 

dalam mengeluarkan fatwa, khususnya yang berhubungan dengan 

sosial-politik.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi 

masyarakat terhadap kebebasan beragama dan fenomena yang terjadi, 

sehingga tidak mudah terpengaruh dan terprofokasi tanpa melihat

dahulu asal usul maupun dari segi hukumnya.

2. Kegunaan Penulisan

a. Bagi Penulis

Selain sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum, 

harapannya melalui penelitian ini dapat menambah wawasan penulis 

tentang Majelis Ulama Indonesia terkait dengan pengeluaran fatwa 

terhadap aliran sesat yang ada di Indonesia.

b. Bagi Majelis Ulama Indonesia

Dengan diadakannya penelitian ini, harapannya penelitian ini akan 

menjadi sebuah informasi kepada para ulama untuk lebih berhati-hati 

dalam mengeluarkan sebuah fatwa aliran sesat.
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E. Metode Penelitian .

Untuk memperoleh data-data yang dihubungkan dengan penulisan

skripsi ini, penulis menggunakn metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Tipe Penelitian ini adalah penelitian “Yuridis Normatif”, yaitu 

penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah 

atau norma-norma dalam hukum positif.9 Pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan (statute 

approach).10 Berdasarkan pendekatan tersebut dilakukan pengkajian 

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan fatwa 

Majelis Ulama Indonesia Prop. Jawa Timur tentang kesesatan Syiah 

terhadap kebebasann beragama di Indonesia. Selain itu juga 

menggunakan pendekatan Kasus (case approach),11 yaitu mempelajari 

norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. 

Terutama mengenai kasus atau perkara yang menjadi focus penelitian 

ini.

2. Sumber Data

Penelitian ini termasuk jenis penelitian dokumen sehingga dalam 

penelitian ini metode pengumpulan datanya dilakukan melalui

penelusuran terhadap dokumen berupa fatwa MUI Nomor: 4/Munas 

VII/MUI/8/2005

tentang perkawinan beda agama

                                                            
       9 Johnny Ibrahim. Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia
Publishing, 2007. hal 295.
       10 Ibid
       11 Ibid
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a. Bahan Hukum Primer

1) Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia ( DUHAM)

2) Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik

3) Pasal 28 dan Pasal 29, Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945.

4) UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

5) Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)  Propinsi Jawa-Timur 

No. Kep-01/SKF-MUI/JTM/I/2012 tentang Aliran Sesat Syiah

b. Bahan Hukum Sekunder

Diperoleh dari literatur buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, 

artikelartikel hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian 

tentang fatwa MUI, aliran sesat, dan hak kebebasan beragama.

c. Bahan Hukum Tersier

1) Kamus Inggris-Indonesia

2) Kamus Hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut :

a. Interview/ Wawancara

Interview/Wawancara yaitu suatu cara untuk mendapatkan dan 

mengumpulkan data melalui Tanya jawab dan dialog atau diskusi 

dengan informan yaitu pihak MUI Prop. Jawa Timur dan Pengikut 

Syiah yang dianggap mengetahui banyak tentang dan masalah 

penelitian.
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b. Dokumentasi

melakukan penelusuran pustaka terhadap literatur buku-buku hukum, 

jurnal-jurnal hukum, dan artikel-artikel hukum yang berkaitan dengan 

permasalahan penelitian tentang fatwa MUI Prop. Jawa Timur, aliran 

sesat, dan hak kebebasan beragama.

4. Teknik Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang 

dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan 

fatwa Majelis Ulama Indonesia Prop. Jawa Timur tentang kesesatan Syiah 

terhadap kebebasann beragama di Indonesia.

Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan 

peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan, dan buku referensi, serta data 

yang diperoleh selama melakukan penelitian seperti hasil wawancara 

dengan pihak MUI dan anggota Syiah, kemudian dianalisis secara 

kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek 

hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. 

Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji bahan bahan hukum 

sekaligus juga mengidentifikasikan berbagai peraturan yang berkaitan 

dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia Prop. Jawa Timur tentang aliran 

sesat Syiah terhadap kebebasan beragama di Indonesia.

Analisis mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, 

dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan pada saat penelitian 

yakni fatwa Majelis Ulama Indonesia Prop. Jawa Timur tentang aliran 



14

sesat Syiah terhadap kebebasan beragama di Indonesia. Setelah analisis 

data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan 

menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan 

yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang 

merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

F. Rencana Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini, penulis membagi pembahasan ke dalam empat bab, 

dimana setiap bab dibagi atas beberapa sub-bab, sistematika penulisannya 

secara singkat adalah sebagai berikut:

1. BAB I  : Pendahuluan

Bab ini memuat hal-hal yang melatarbelakangi pemilihan topik dari 

penulisan skripsi dan sekaligus menjadi pengantar umum didalam 

memahami penulisan secara keseluruhan yang terdiri dari latar belakang 

masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, 

kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini akan menguraikan dan menjelaskan berbagai teori-teori hukum 

yang dapat mendukung penelitian dalam membahas dan menjawab 

rumusan penelitian yakni fatwa Majelis Ulama Indonesia Prop. Jawa 

Timur tentang aliran sesat syiah terhadap kebebasan beragama di 

Indonesia..

3. BAB III : Pembahasan

Bab ini berisi penulis akan menjawab, menguraikan dan menganalisa 

secara rinci dan jelas terkait rumusan masalah yang berhubungan dengan 
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penelitian yakni fatwa Majelis Ulama Indonesia Prop. Jawa Timur tentang 

aliran sesat Syiah terhadap kebebasann beragama di Indonesia.

4. BAB IV : Penutup

Bab ini terakhir ini adalah kesimpulan yang merupakan kristalisasi hasil 

analisis dan intepretasi yang dirumuskan dalam bentuk pernyataan dan 

merupakan jawaban atas identifikasi masalah. 



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 

Kebebasan beragama merupakan Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi dan wajib dihormati antara sesama manusia. Seperti yang tercantum dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 29 ayat (2), yang berbunyi: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatas telah tertulis dengan jelas bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap warga negara Indonesia untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Oleh karena itu segala bentuk pelanggaran terhadap pemeluk agama, baik secara mental maupun secara fisik harus dihindarkan dan tidak boleh terjadi di bumi ini khususnya di Indonesia.

Pasal lain juga disebutkan, yaitu Pasal 28E ayat (1) yang berbunyi :“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”. 

Serta pasal 28E ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.



Begitu juga disebutkan dalam pasal 28I ayat (1) yang berbunyi : 

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.



Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan :

1)	Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaanya itu. 

2)	Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaanya itu.

Pada prinsipnya pengakuan konstitusi diatas memberikan landasan hukum bahwa kebebasan beragama dan menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya telah dijamin oleh konstitusi dalam mewujudkan ide-ide Hak Asasi Manusia didalamnya.

Banyak dokumen internasional tentang HAM telah menyebut tentang kebebasan beragama. Dalam Deklarasi Universal tentang HAM yang diadopsi PBB tahun 1948, pasal 18, 26, dan 29, disebutkan mengenai pokok-pokok kebebasan beragama itu. Pasal 18 misalnya mengatakan bahwa setiap orang mempunyai hak kebebasan berpikir, berkesadaran, dan beragama, termasuk kebebasan memilih dan memeluk agama, dan menyatakan agamanya itu dalam pengajaran, pengamalan, dan beribadatnya, baik secara sendiri-sendiri maupun dalam kelompok. Dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang disahkan PBB pada tanggal 16 Desember 1966, pada Pasal 18 juga dinyatakan hal yang sama dengan apa yang disebutkan dalam Pasal 18 Deklarasi Universal tentang HAM PBB tersebut.

Kemudian dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang disahkan PBB tanggal 16 Desember 1966, pada Pasal 13 dinyatakan bahwa semua negara pihak yang meratifikasi kovenan itu harus menghormati kebebasan orang tua atau wali untuk menjamin bahwa pendidikan anak mereka di sekolah-sekolah dilakukan sesuai dengan agama mereka. Dalam Deklarasi tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Kepercayaan yang diadopsi PBB tahun 1981, pada Pasal 1 juga dinyatakan bahwa setiap orang bebas untuk memilih dan menganut agama, dan memanifestasikannya secara pribadi dan berkelompok, baik dalam beribadat, pengamalan, maupun pengajarannya.

Pada tahun 2005, Indonesia meratifikasi Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya melalui UU No. 11 Tahun 2005. Pada tahun itu juga, Indonesia meratifikasi Kovenan Internasional tentang tentang Hak-hak Sipil dan Politik PBB melalui UU No. 12 Tahun 2005. Pada tahun 2008, Indonesia terus bergerak maju memberikan kerangka perlindungan bagi semua warga negara dari segala bentuk diskriminasi rasial dan etnis dengan memberlakukan UU No. 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi rasial dan etnis, khususnya seperti termuat pada Pasal-pasal 5, 6, dan 7.

Agama merupakan sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Pada dasarnya agama mempunyai tujuan membina manusia agar menjadi lebih baik (sehat jasmani dan rohani). Disamping itu agama juga mengajarkan kepada pemeluknya keharusan menghormati sesama manusia,serta pentingnya hidup damai dan harmonis di antara sesama. 

Menurut Komaruddin Hidayat, tipologi sikap keagamaan terdiri dari lima tipe, yaitu ekslusivisme, inklusivisme, pluralisme, ekstektivisme, dan universalisme. Ekslusivisme adalah sikap keagamaan yang memandang bahwa ajaran yang paling benar adalah agama yang dipeluknya, yang lainnya sesat. Insklusivisme adalah sikap keagamaan yang berpandangan bahwa di luar agama yang dipeluknya, juga terdapat kebenaran, meskipun tidak seutuh dan sesempurna agama yang dianutnya. Pluralisme adalah sikap keagamaan yang berpandangan bahwa secara teologis, pluralitas agama dipandang sebagai realitas niscaya yang masing-masing berdiri sejajar sehingga semangat misionaris dan dakwah dianggap “tidak relevan”. Eklektivisme adalah sikap keagamaan yang berusaha memilih dan mempertemukan berbagai ajaran agama yang dipandang baik dan cocok untuk dirinya sehingga format akhir dari sebuah agama menjadi semacam mozaik eklektik. Universalisme adalah sikap keagamaan yang berpandangan bahwa pada dasarnya semua agama adalah satu dan sama, hanya karena faktor historis yang menyebabkan agama tampil dalam format yang plural.[footnoteRef:2] [2:         Lihat dalam Sunardi, “Dialog: Cara Baru Beragama, Sumbangan Hans Kung bagi Dialog antar-Agama,” dalam Seri DIAN I/Tahun I: Dialog Kritik dan Identitas Agama (Yogyakarta: Dian, 1994), hal. 69.] 


Dalam Pasal 28E ayat (2) juga dijelaskan bahwa meyakini suatu kepercayaan adalah hak setiap individu sesuai dengan hati nuraninya, dan juga menyatakan sikap dan pikiran, sehingga hal-hal tersebut tidak boleh dipaksakan. Setiap orang mempunyai pandangan yang berbeda-beda terhadap suatu hal, baik itu yang berhubungan dengan sesama manusia maupun yang berhubungan dengan keyakinannya atas suatu kepercasyaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam perspektif Islam disebutkan bahwa hak-hak sipil-politik sejatinya merupakan bagian intrinsik dari hak-hak dasar yang dimiliki setiap individu. Setiap manusia memiliki hak sama sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas masing-masing untuk mengaktualisasikan hak-haknya berikut mengartikulasikan aspirasinya secara obyektif. Karena itu, tidak ada alasan untuk mempertentangkan nilai-nilai Islam dengan HAM.[footnoteRef:3] [3:         M Falikul Isbah & Moh. Taufiqul Mujib, Pelanggaran Hak Kebebasan Beragama Dan Bleeming The Victims, 2004, Hak Asasi Manusia (Online), http://www.icrp-online.org, diakses tgl 8 Mei 2014.] 


Semua manusia berkedudukan sama, di mana semuanya dha’if (lemah), namun sekaligus semuanya sama-sama kuat karena dianugerahi Tuhan sebagai khalifah di muka bumi. Oleh karena itu, adanya keyakinan bahwa Tuhan adalah Maha Kuasa, secara diametral juga mengembangkan doktrin persamaan kemanusiaan atau paham egalitarianisme dalam kehidupan bermasyarakat.[footnoteRef:4] [4:         Ibid] 


Sikap toleransi yang selama ini menjadi kebanggaan Indonesia kini telah mulai menghilang sedikit demi sedikit. Hal tersebut dapat terlihat ketika banyak sekali aksi-aksi yang mengintimidasi suatu kelompok minoritas. Kebebasan beribadah adalah prinsip yang mendukung kebebasan individu atau masyarakat, untuk menerapkan agama atau kepercayaan dalam ruang pribadi atau umum.

Hak dan kebebasan beribadah bagi kaum minoritas di Indonesia kembali terancam. Setelah penganut Ahmadiyah dan Kristen, kini warga Syiah mengalami ancaman yang sama. Pesantren Misbahul Huda yang menjadi pusat keagamaan warga Syiah di dusun Nangkrenang, Desa Karanggayam, Kec. Omben, Kab. Sampang, Madura dibakar massa hingga rata dengan tanah. Akibat pembakaran massa yang mengaku dari kelompok ahlus sunnah wal jamaah itu, barang-barang seisi rumah itu tidak terselamatkan dan tak tersisa sama sekali. Sementara massa penyerang yang diduga berasal dari lima desa se kecamatan Omben itu sampai sekarang belum ditangkap. Meski sudah berukangkali dihubungi, sampai massa mulai melakukan pembakaran, hanya ada dua personil keamanan yang datang ke lapangan. Satu orang personil dari Polsek Omben dan satu orang tentara dari Koramil Omben. Akhirnya pada pukul 09:15 WIB massa berjumlah lima ratusan orang yang didatangkan dari lima desa itu dengan leluasa membakar Pesantren Tajul Muluk. Dua personel polisi yang datang tidak melakukan tindakan apapun kecuali merekam aksi pembakaran dengan menggunakan kamera handphone. Pesantren itu terdiri atas toko kelontong, gedung taman kanak-kanak, musala, asrama santri, dan rumah Tajul Muluk. Menurut Iklil, sekitar pukul 10.30 WIB, saat hampir separuh Madrasah terbakar, sebenarnya 25 anggota Brimob bersenjata lengkap datang ke lokasi kejadian. Namun, sayangnya mereka juga tidak melakukan tindakan pencegahan apapun, bahkan sebagian asyik duduk-duduk di Mushalla dekat Madrasah. Mereka terkesan menunggu semua bangunan itu terbakar semua, setelah itu baru mulai bergerak. Belum usai pembakaran terhadap pesantrean Tajul, satu jam berselang massa yang membawa parang dan celurit juga melakukan pembakaran terhadap rumah Iklil Milal yang terletak di Dusun Gading Laok, Desa Blu’uran, Kec Karangpenang yang kurang lebih berjarak dua kilo meter dari rumah Tajul. Tidak hanya itu, massa juga membakar Rumah Ummuh Hanik, adik kandung Tajul. Meski selama proses pembakaran berlangsung, Polisi nampak dengan sengaja melakukan pembiaran, tapi Iklil mengaku terus berupaya menenangkan jamaahnya yang berkumpul di rumah Tajul agar tidak melakukan tindak perlawanan.[footnoteRef:5]  [5:          Laporan kasus Syiah sampang, The Asian Moslem Action Network Indonesia (AMAN) diakses tanggal 8 Mei 2014] 


Kebebasan beragama merupakan salah satu hak yang paling asasi di antara hak-hak asasi, karena kebebasan beragama itu langsung bersumber kepada martabat manusia sebagai makluk ciptaan Tuhan.[footnoteRef:6] Disamping negara harus menjamin hak-hak warga negaranya untuk menjalankan ibadahnya (Eksternum freedom) sesuai dengan keyakinannya masing-masing. [6:          Oemar Seno Adji , 1985, Hukum Pidana Pengembangan, Jakarta, Penerbit Erlangga, hlm. 96] 


Kejadian diatas tersebut membuat kesepakatan dari pemerintah, lembaga pemerintah, maupun lembaga non pemerintah yang dalam mengeluarkan suatu peraturannya dengan secara langsung maupun tidak langsung telah cenderung membatasi kebebasan beragama secara universal. Diantaranya adalah yang baru-baru ini menjadi sorotan, yaitu tentang keluarnya Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia tentang “aliran sesat terhadap Syiah” dengan No. Kep-01/SKF-MUI/JTM/I/2012 yang sempat menarik perhatian banyak kalangan maupun masyarakat di Indonesia. 

Majelis Ulama Indonesia sebagai organisasi masyarakat yang sangat dekat dengan rakyat karena organisasi tersebut terbentuk dari kumpulan para ulama yang terdapat di masyarakat. Masyarakat Indonesia mayoritas adalah pemeluk agama Islam, sehingga dalam ajaran Syariah Islam, umat Islam harus tunduk dan patuh pada peraturan yang terdapat dalam Al- Qur’an dan Sunnah Rassul. Begitu juga umat Islam juga harus patuh dan taat kepada Imamnya.

Sebagai wadah musyawarah para ulama dan cendikiawan muslim, MUI telah menunjukkan perannya di tengah-tengah kehidupan beragama dan berbangsa.[footnoteRef:7] Peran siknifikian MUI di Indonesia yang akan menjadi pembicaraan dalam penelitian ini adalah sebagai pemberi fatwa (mufti) yang terkait dengan peran lainnya yakni: ahli waris tugas para nabi, pembimbing dan pelayan ummat, penegak amar makruf nahi mungkardan sebagai pelopor gerakan islah.[footnoteRef:8] [7:          K.H. Ma’ruf Amin. 2011. Himpunan Fatwa MUI sejak 1975. Jakarta. Penerbit Erlangga. Hal 03]  [8:         Ibid. Hal 03] 


Dalam rentang waktu yang panjang,fatwa MUI tentang aliran yang dianggap sesat telah banyak di keluarkan. Aliran-aliran atau paham yang mendapat fatwa sesat MUI secara garis besar karena dinilai bertentangan dengan Al- Quran dan Hadits. 

Agama adalah seperangkat struktur makna khusus yang memiliki kemampuan menjelaskan dan mengkonstruksikan kenyataan sosial di dalam waktu dan tempat yang berbeda. Ia juga merupakan suatu sistem pengetahuan yang mampu menjadi “Kontra-Diskursus” atau “Kontra-Hegemoni” terhadap ideologi dan tindakan-tindakan dominan yang ada.[footnoteRef:9] Oleh karena itu sering kali agama dijadikan sebagai pelindung bagi pemeluknya bila terjadi suatu permasalahan. Di dalam agama Islam, wajib hukumnya untuk seorang ulama untuk melindungi umat Islam begitu juga agama selain Islam dan masyarakat pada umumnya. [9:          Muhammad As Hikam, Demokrasi Dan Civil Society, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 1999, Hal 134.] 


“Mengapa fatwa tersebut dapat dikeluarkan dan apa dampaknya bagi masyarakat secara luas?”. Hal ini yang menjadi kegelisahan penulis untuk meneliti adanya fatwa tersebut dan dampaknya bagi syiah dari segi hukum.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai kebebasan beribadah antar umat beragama yang ada dalam masyarakat indonesia. Sehingga berdasarkan latar belakang dia atas maka penulis mencoba mengangkat sebuah judul : FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) PROPINSI JAWA TIMUR No. Kep-01/SKF-MUI/JTM/I/2012  TENTANG ALIRAN SESAT SYI’AH TERHADAP HAK KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi Jawa-Timur No. Kep-01/SKF-MUI/JTM/I/2012 tentang aliran sesat Syiah telah sesuai dengan pengaturan dan perlindungan hak kebebasan beragama dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?

2. Bagaimana implikasi hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)  Propinsi Jawa-Timur No. Kep-01/SKF-MUI/JTM/I/2012 tentang aliran sesat Syiah terhadap hak kebebasan beragama di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kesesuaian atau ketimpangan antar Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi Jawa-Timur No. Kep-01/SKF-MUI/JTM/I/2012 tentang aliran sesat Syiah dengan pengaturan dan perlindungan hak kebebasan beragama dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?

2. Untuk menganalisis Bagaimana implikasi hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)  Propinsi Jawa-Timur No. Kep-01/SKF-MUI/JTM/I/2012 tentang aliran sesat syiah terhadap hak kebebasan beragama di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangsih terhadap dunia pendidikan dan ilmu hukum sebagai kajian terhadap Perundang-Undangan, maupun permasalahan yang berkaitan dengan Undang-Undang.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada pemerintah agar dapat lebih memperhatikan rakyatnya atas segala permasalahan tentang Hak Asasi Manusia, khususnya terhadap hak kebebasan beragama. Sehingga pemerintah lebih cepat dan aktif dalam mengatasi konflik-konflik yang timbul di masyarakat agar tidak berlarut-larut.

c. Bagi Majelis Ulama Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat membantu Majelis Ulama Indonesia untuk lebih melihat permasalahan di masyarakat, lebih berhati-hati dalam mengeluarkan fatwa, khususnya yang berhubungan dengan sosial-politik.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi masyarakat terhadap kebebasan beragama dan fenomena yang terjadi, sehingga tidak mudah terpengaruh dan terprofokasi tanpa melihat dahulu asal usul maupun dari segi hukumnya.

2. Kegunaan Penulisan

a. Bagi Penulis

Selain sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum, harapannya melalui penelitian ini dapat menambah wawasan penulis tentang Majelis Ulama Indonesia terkait dengan pengeluaran fatwa terhadap aliran sesat yang ada di Indonesia.

b. Bagi Majelis Ulama Indonesia

Dengan diadakannya penelitian ini, harapannya penelitian ini akan menjadi sebuah informasi kepada para ulama untuk lebih berhati-hati dalam mengeluarkan sebuah fatwa aliran sesat.





E. Metode Penelitian .

Untuk memperoleh data-data yang dihubungkan dengan penulisan skripsi ini, penulis menggunakn metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Tipe Penelitian ini adalah penelitian “Yuridis Normatif”, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.[footnoteRef:10] Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan (statute approach).[footnoteRef:11] Berdasarkan pendekatan tersebut dilakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia Prop. Jawa Timur tentang kesesatan Syiah terhadap kebebasann beragama di Indonesia. Selain itu juga menggunakan pendekatan Kasus (case approach),[footnoteRef:12] yaitu mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus atau perkara yang menjadi focus penelitian ini. [10:         Johnny Ibrahim. Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia
Publishing, 2007. hal 295.]  [11:         Ibid]  [12:         Ibid] 


2. Sumber Data

Penelitian ini termasuk jenis penelitian dokumen sehingga dalam penelitian ini metode pengumpulan datanya dilakukan melalui penelusuran terhadap dokumen berupa fatwa MUI Nomor: 4/Munas VII/MUI/8/2005

tentang perkawinan beda agama

a. Bahan Hukum Primer

1) Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia ( DUHAM)

2) Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik

3) Pasal 28 dan Pasal 29, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4) UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

5) Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)  Propinsi Jawa-Timur No. Kep-01/SKF-MUI/JTM/I/2012 tentang Aliran Sesat Syiah

b. Bahan Hukum Sekunder

Diperoleh dari literatur buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, artikelartikel hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian tentang fatwa MUI, aliran sesat, dan hak kebebasan beragama.

c. Bahan Hukum Tersier

1) Kamus Inggris-Indonesia

2) Kamus Hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Interview/ Wawancara

Interview/Wawancara yaitu suatu cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan data melalui Tanya jawab dan dialog atau diskusi dengan informan yaitu pihak MUI Prop. Jawa Timur dan Pengikut Syiah yang dianggap mengetahui banyak tentang dan masalah penelitian. 

b. Dokumentasi

melakukan penelusuran pustaka terhadap literatur buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, dan artikel-artikel hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian tentang fatwa MUI Prop. Jawa Timur, aliran sesat, dan hak kebebasan beragama.

4. Teknik Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia Prop. Jawa Timur tentang kesesatan Syiah terhadap kebebasann beragama di Indonesia.

Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan, dan buku referensi, serta data yang diperoleh selama melakukan penelitian seperti hasil wawancara dengan pihak MUI dan anggota Syiah, kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. 

Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji bahan bahan hukum sekaligus juga mengidentifikasikan berbagai peraturan yang berkaitan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia Prop. Jawa Timur tentang aliran sesat Syiah terhadap kebebasan beragama di Indonesia.

Analisis mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan pada saat penelitian yakni fatwa Majelis Ulama Indonesia Prop. Jawa Timur tentang aliran sesat Syiah terhadap kebebasan beragama di Indonesia. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

F. Rencana Sistematika Penulisan 

Pada penelitian ini, penulis membagi pembahasan ke dalam empat bab, dimana setiap bab dibagi atas beberapa sub-bab, sistematika penulisannya secara singkat adalah sebagai berikut:

1. BAB I  : Pendahuluan

Bab ini memuat hal-hal yang melatarbelakangi pemilihan topik dari penulisan skripsi dan sekaligus menjadi pengantar umum didalam memahami penulisan secara keseluruhan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini akan menguraikan dan menjelaskan berbagai teori-teori hukum yang dapat mendukung penelitian dalam membahas dan menjawab rumusan penelitian yakni fatwa Majelis Ulama Indonesia Prop. Jawa Timur tentang aliran sesat syiah terhadap kebebasan beragama di Indonesia..

3. BAB III : Pembahasan

Bab ini berisi penulis akan menjawab, menguraikan dan menganalisa secara rinci dan jelas terkait rumusan masalah yang berhubungan dengan penelitian yakni fatwa Majelis Ulama Indonesia Prop. Jawa Timur tentang aliran sesat Syiah terhadap kebebasann beragama di Indonesia.

4. BAB IV : Penutup

Bab ini terakhir ini adalah kesimpulan yang merupakan kristalisasi hasil analisis dan intepretasi yang dirumuskan dalam bentuk pernyataan dan merupakan jawaban atas identifikasi masalah. 
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