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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Sila pertama Pancasila adalah “Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang 

berarti negara Indonesia adalah negara yang menempatkan agama sebagai 

sendi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut 

kemudian dinyatakan secara tegas dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 

1945 khususnya Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi “Negara Berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa”. 

Sebagai dasar Negara yang mengakui keberadaan berbagai macam 

kepercayaan (agama), jaminan kebebasan beragama ditujukan agar 

masyarakat Indonesia dapat memilih menentukan keberagaman mereka 

masing-masing tanpa intimidasi dari pihak manapun. Disebutkan pula bahwa 

setiap umat beragama bebas untuk menjalankan tata cara beribadah menurut 

agama yang dianutnya. Hal ini senada dengan Asas kebebasan berkeyakinan 

yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat (2): “Negara 

menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya 

masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya 

itu”. 

Pasal 28 E ayat (1) menyebutkan “Setiap orang bebas memeluk agama 

dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, 

memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di 

wilayah Negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”. Ayat (2) pasal 
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28E menegaskan, “setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, 

menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”, artinya seorang 

dijamin kebebasannya untuk melakukan ibadah sesuai dengan ajaran agama 

dan kepercayaannya. 

Akan tetapi setiap kebebasan selalu terdapat pembatasan seperti diatur 

dalam pasal 28J ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen 

kedua disebutkan : 

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain 

dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib 

tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-

undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan 

serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dengan 

untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan 

moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam 

suatu masyarakat demokratis. 

Dalam hal ini, negara berkewajiban menjamin kebebasan beragama 

yang merupakan hak dari warga negaranya. Tetapi negara membatasi 

kebebasan beragama agar setiap orang dapat saling menghormati hak orang 

lain dalam setiap menjalankan haknya sendiri. Namun perdebatan tentang 

penistaan agama atau penodaan agama senantiasa aktual, baik dalam hukum 

Islam maupun hukum positif, khususnya yang diatur KUHP. 
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Sebagai contoh kasus, kasus (aliran yang mengklaim dirinya termasuk 

aliran Islam) Syi’ah yang proses hukumnya sampai ke pengadilan adalah 

kasus Tajul Muluk. Dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mendakwa 

terdakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu Pasal 156a KUHP dan Pasal 335 

ayat (1) ke-1 KUHP.  

Dakwaan alternatif tersebut tertuang dalam putusan Mahkamah Agung 

RI Nomor, 1787K/Pid/2012 Telah memutuskan bahwa ajaran Syi’ah 

menyimpang dari agama Islam "Keputusan Mahkamah Agung ini berkaitan 

erat dengan kasus ajaran Syi’ah, Tajul Muluk yang terjadi di Sampang 

Madura yang di anggap sebagai bentuk Penodaan/Penistaan Agama 

Sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 156 huruf a, KUHP" (Keputusan ini 

Telah Final dan Telah Inkracht van gewijsde (berkekuatan Hukum Tetap).1 

Sedangkan dalam keputusan Hakim Pengadilan Negeri Sampang 

Nomor 69/Pid.B/2012/PN.Spg menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara 

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan 

alternatif kesatu dari Jaksa Penuntut Umum. Adapun beberapa isi dakwaan 

kasus Syi’ah Tajul Muluk sebagai berikut: 

1. Menyatakan terdakwa Tajul Muluk alias H. Ali Murtada terbukti 

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 

“Melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat penodaan 

terhadap agama Islam”. 

                                                        
1 Anonim 1, “Inilah keputusan Mahkamah Agung tentang Syi’ah”. Tersedia dalam 

http://www.Syi’ahindonesia.com. diakses tanggal 2 maret 2016 pukul 07.50 WIB. 



4 
 

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 

selama 2 (dua) tahun. 

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa 

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 

4. Menetapkan terdakwa agar tetap ditahanan.2 

 

Aliran tersebut dianggap menyelewengkan nilai-nilai dasar akidah 

Islam yang benar, hal ini juga dilegitimasi dengan keluarnya fatwa Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) tentang sesatnya aliran tersebut.3 

Dalam kasus Syi’ah di atas, dasar hukum yang digunakan antara lain 

UU No. 73 Tahun 1958 tentang “Menyatakan berlakunya Undang-Undang 

No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang peraturan hukum pidana untuk 

seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah Undang-Undang hukum 

pidana” atas pemberlakuan KUHP, dan UU No. 1 Tahun 1965 tentang 

“Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama”.   

Adapun peraturan tentang penodaan terhadap agama di Indonesia 

diatur melalui instrumen Penetapan Presidan Republik Indonessia No. 1 

Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunan atau Penodaan Agama. 

Ketentuan yang lebih dikenal dengan UU PNPS No. 1 Tahun 1965 ini sangat 

singkat isinya, karena hanya berisi 5 pasal.  

                                                        
2 Anonim 2. “Putusan PN SAMPANG Nomor 69/PID.B/2012/PN.Spg Tahun 2012 

TAJUL MULUK Als. H. ALI MURTADHA”. Tersedia dalam 
http://putusan.mahkamahagung.go.id/. diakses tanggal 12 April 2016 pukul 07.10 WIB. 

3 Tim Penulis MUI Pusat. 2013. Mengenal dan Mewaspadai Penyimpangan Syi’ah di 
Indonesia. Jakarta. Penerbit FORMAS (Forum Masjid Ahlu Sunnah), Hal. 117. 
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Menurut Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan 

Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama, hanya terdapat enam agama yang 

diakui yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khong Hu Cu 

(confusius), sehingga ajaran agama lain yang mengatasnamakan salah satu 

agama yang telah diakui tersebut, namun ajarannya tidak sesuai dengan 

pokok-pokok ajaran dari agama yang menjadi induknya, maka hal itu disebut 

penyimpangan agama/penodaan agama. Penyimpangan agama/penodaan 

agama di Indonesia sangat berkaitan dengan kehidupan sosial yang syarat 

dengan norma, karena agama itu sendiri memiliki peranan penting dalam 

kehidupan sosial. 

Pasal 1 ketentuan ini menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang 

dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau 

mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu 

agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan agama 

yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan itu, penafsiran dan kegiatan 

mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu”. 

 Menurut Jalaluddin, terlebih dahulu perlu dipahami peran norma 

dalam kehidupan sosial yaitu: 

Norma dalam kehidupan sosial merupakan nilai-nilai luhur yang 
menjadi tolak ukur tingkah laku sosial. Jika tingkah laku yang di 
perlihatkan sesuai dengan norma yang berlaku, maka tingkah laku 
tersebut dinilai baik dan diterima, sebaliknya jika tingkah laku 
tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan norma yang berlaku, 
maka tingkah laku tersebut dinilai buruk dan ditolak. Tingkah laku 
yang menyalahi norma yang berlaku ini disebut dengan tingkah laku 
yang menyimpang.4 
 

                                                        
4 Jalaludin. 2005. Psikologi Agama. Jakarta. Penerbit Raja Grapindo Persada. Hal. 267 
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Penyimpangan tingkah laku dalam kehidupan banyak terjadi, sehingga 

sering menimbulkan keresahan masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat 

beragama penyimpangan yang demikian itu sering terlihat dalam bentuk 

tingkah laku aliran keagamaan yang menyimpang dari ajaran induknya.  

Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan 

kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan 

yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan 

tugasnya.5 

Agama Islam adalah agama yang membawa rahmat seluruh alam. 

Untuk mewujudkannya harus ada norma yang menjadi aturan, dalam agama 

Islam norma tersebut dikenal dengan istilah syariah, yaitu suatu tatanan 

aturan kehidupan yang mengatur hubungan antara manusia dan sesamanya 

juga hubungan antara manusia dan Tuhannya. Istilah syariah ini sebenarnya 

dalam kajian hukum Islam lebih menggambarkan kumpulan norma-norma 

hukum yang merupakan dari proses tasyri’.6  

Dalam istilah para ulama fiqh tasyri’ bermakna menetapkan norma-

norma hukum untuk menata kehidupan manusia baik hubungan manusia 

dengan Tuhannya maupun dengan sesamanya.7 Syariat yang dimaksud di sini 

adalah syariat yang mencakup ketentuan-ketentuan Allah dan Rasulnya dan 

norma-norma hukum hasil ulama mujtahid untuk mewujudkan kemaslahatan 

                                                        
5 C.S.T. Kansil.1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta. Penerbit 

Balai Pustaka. Hal 36 
6 Muhammad Faruq Nabhan.1981. al-Madkhal li al-Tasyri’I al-Islam. Beirut. Penerbit Dar 

al-Qolam. Hal 11 
7 Muhammad Faruq, Loc.cit 
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hidup manusia. Inilah yang terkenal dengan Maqasid al-Syariah (tujuan 

perundang-undangan) dalam hukum Islam.8 

Menurut Prof. Drs. H. Asjmuni Abdurrahman dalam kitab Qawa’id 

Fiqhiyyah (kaidah-kaidah Fikih) adalah kaidah “Ad-Dhararu Yuzalu” 

“Kemudharatan itu harus dihilangkan”. Kaidah ini mengandung prinsip 

hukum Islam bahwa, hukum Islam itu prinsipnya menghilangkan atau 

menjauhi yang memadharatkan (merusak,merugikan). Dalam penjelasan lain 

jika sesuatu itu dianggap sedang atau akan bahkan memang menimbulkan 

kemadharatan, maka keberadaannya wajib dihilangkan.9 

Dari uraian di atas terlihat bahwa hukum Islam sangat menjaga dan 

memelihara urusan-urusan yang berkaitan dengan keyakinan (agama), hal itu 

terlihat dimana urusan pemeliharaan agama di tempatkan pada urusan-urusan 

yang dharuri/darurat (adanya adalah mutlak), untuk itu setiap tindakan 

berkaitan dengan hal ini sangat diperhatikan. 

Dr. Hamid Fahmi Zarkasyi ketua umum Majelis Intelektual dan 

Ulama Muda Indonesia (MIUMI) memberikan istilah aliran dengan sekte.  

Beberapa waktu yang lalu ramai dibicarakan tentang salah satu sekte 
yang mengatasnamakan salah satu sekte dalam Islam yaitu Syi’ah. 
Pada dua dekade terakhir ini isu berkembangnya Syi’ah dan konflik 
yang diakibatkannya terdengar di mana-mana. Di negara-negara Arab 
seperti di Iraq, Bahrain, Kuwait, Saudi Arabia Selatan, terdengar 
demo-demo kaum Syi’ah. Di Syiria konflik yang sesungguhnya 
adalah antara pemerintah yang Syi’ah dengan rakyat penganut 
Ahlussunnah. 
Di negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Brunei, Thailand, 
Myanmar dan lain sebagainya gerakan kaum Syi’ah yang sebelumnya 
ditutup-tutupi kini sudah mulai terang-terangan. Di Indonesia gerakan 

                                                        
8 Muhammad Faruq, Loc.cit 
9 Asjmuni Abdurrahman. 2003. Qawa’id Fiqhiyyah arti, sejarah dan beberapa qa’idah 

kulliyah. Yogyakarta. Penerbit Suara Muhammadiyah. Hal 32 
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yang di tahun 80-an itu masih sembunyi-sembunyi, kini juga sudah 
mendeklarasikan diri menjadi organisasi massa yang resmi. Kini 
kelompok Syi’ah di negara-negara Islam umumnya 
mempropagandakan persatuan dengan madzhab Ahlussunnah wal 
Jama’ah.10 
 

Salah satu perwujudan eksistensi kaum Syi’ah di Indonesia adalah 

dengan Ritual Asy Syura. Ritual Asy Syura adalah peringatan yang diadakan 

setiap tanggal 10 Muharram. Mereka berkeyakinan Pada tanggal 10 

Muharram (hari Asy Syura) orang-orang Syi’ah Rafidhah meyakini sebagai 

hari sial dan membawa celaka.11  

Mereka melakukan berbagai bentuk penyiksaan diri dengan benda-

benda tajam, seperti rantai besi, pedang, cambuk dan yang lain-lain. Hal itu 

mereka yakini sebagai bukti cinta mereka kepada Ahlul Bait (keluarga 

Rasulullah `). Yang diaplikasikan dalam bentuk kesedihan dan kekecewaan 

mereka atas terbunuhnya cucu Nabi ` Al Husain a.12 

Dari awal bulan Muharram bahkan selama sebulan mereka tidak 

melakukan hal-hal penting di dalamnya, seperti tidak berpergian, tidak 

melakukan pernikahan, tidak berhias, tidak memakai pakaian yang bagus, 

tidak memakan makanan yang enak, dan sebagainya. Anak yang lahir di 

bulan Muharram Adalah anak yang bernasib sial menurut keyakinan mereka 

orang-orang Syi’ah Rafidhah.13  

                                                        
10 Hamid Fahmi Zarkasyi & Henri Salahuddin (ed.). 2014. Teologi & Ajaran Syi’ah menurut 

Referensi Induknya. Jakarta. Penerbit INSISTS. Hal ix 
11 Ali Musri Semjan Putra. “Pesta Duka di Hari Asyura”. Tersedia dalam 

https://almanhaj.or.id. Di akses tanggal 6 April 2016 pukul 09.20 WIB 
12 Ibid   
13 Ibid. 
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Melakukan penyiksaan diri tersebut dirangsang dengan mendengarkan 

syair-syair kisah terbunuhnya Husain bin  Ali a di padang Karbala yang 

dikarang sendiri oleh tokoh-tokoh Syi’ah Rafidhah. Kisah tersebut dibumbui 

dengan berbagai kebohongan serta cacian terhadap para sahabat. Sehingga hal 

tersebut memancing untuk timbulnya emosional kesedihan serta melakukan 

penyiksaan diri.14  

Menurut fatwa Ulama Muhammad Kasyif Al Ghitho war Ruhaani wat 

Tibriziy wa Ghoirihim min Maroji’il Imamiyah, dalam kitab Syi’ah sendiri 

disebutkan: 

َّ  ؘ نّ ؚ إ َ طَ الل َ  م ْ و َّ ال ْ ت َ یْ بِ ط ِ لَ ر و ُ ب َ السُّ  س ْ اشُ ي عَ فِ  ادِ و َ و َ  اءِ ر َ  نْ ة مِ احَ یَ النِّ و ِ ظَ عْ أ ْ  م ْ قُ ال  اتِ بَ ر

ْ لِ  ِ یْ سَ حُ ل َ  هِ ذِ ھٰ  لْ بَ  ن ْ ْ األ َ ف َ  نَ مِ  الِ ع ْ َ عْ األ ْ  الِ م َ ال ْ دُ مْ م  ةِ حَ و

“Sesungguhnya menampar, memainkan pisau ke badan, dan mengenakan 

pakaian hitam di hari Asy Syura, juga bentuk niyahah bersedih hati saat itu 

merupakan di antara bentuk ibadah pendekatan diri dalam rangka 

mengenang Husain. Bahkan amalan seperti ini termasuk amalan terpuji.”  

Hal ini berbanding terbalik dengan firman Allah f yang berbunyi : 

 

 

 “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah 

kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, 

karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik“. (QS. 

Al Baqarah: 195) 
                                                        

14 Ibid. 
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Hari Asy Syura bagi kaum Syi’ah tersebut, diulas oleh Al Hafizh Ibnu 

Katsir v sebagai berikut: 

“Setiap Muslim seharusnya bersedih atas terbunuhnya Husain 
radhiyallahu ‘anhu karena ia adalah sayyid-nya (penghulunya) kaum 
muslimin, ulamanya para sahabat dan anak dari putri Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wa sallam yaitu Fathimah yang merupakan puteri 
terbaik beliau. Husain adalah seorang ahli ibadah, pemberani dan 
orang yang murah hati. Akan tetapi kesedihan yang ada janganlah 
dipertontokan seperti yang dilakukan oleh Syi’ah dengan tidak sabar 
dan bersedih yang semata-mata dibuat-buat dan dengan tujuan riya’ 
(cari pujian, tidak ikhlas). Padahal ‘Ali bin Abi Tholib lebih utama 
dari Husain. ‘Ali pun mati terbunuh, namun ia tidak diperlakukan 
dengan dibuatkan ma’tam (hari duka) sebagaimana hari kematian 
Husain. ‘Ali terbunuh pada hari Jum’at ketika akan pergi shalat 
Shubuh pada hari ke-17 Ramadhan tahun 40 H.15 
 

Pendapat Al Hafizh Ibnu Katsir v tersebut sesuai dengan sabda 

Rasulullah `. Beliau ` telah menerangkan hukum menyiksa diri atas 

peristiwa musibah yang menimpa seseorang dalam hadits berikut ini: 

نْ  َ یَّةِ  م ِ ل ِ اھ َ ْج ى ال َ ِدَعْو َا ب دَع َ َ و یُوب جُ ْ َّ ال شَق َ دُودَ و خُ ْ َ ال ب َ ر َّا ضَ ن ِ َ م َیْس  ل

“Tidak termasuk golongan kami orang yang memukul-mukul muka, merobek-

robek baju dan berteriak-teriak seperti orang-orang Jahiliyah” (HR. al-

Bukhari dan Muslim)16 

Dalam hadits lain, Rasulullah ` bersabda yang artinya : “Ada empat 

perkara yang termasuk perkara Jahiliyah terdapat di tengah umatku; 

berbangga dengan kesukuan, mencela keturunan (orang lain), meminta hujan 

dengan bintang-bintang dan meratapi mayat” 

                                                        
15 Muhammad Abduh Tuasikal. “Syi’ah: Melukai Diri di Hari Asyura Termasuk Ibadah”. 

Tersedia dalam https://muslim.or.id. Di akses tanggal 8 April pukul 05.41 WIB. 
16 Ali Musri Semjan Putra, Loc.cit 
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Kemudian beliau ` menambahkan: “Wanita yang meratapi mayat apabila 

tidak bertaubat sebelum meninggal, ia akan dibangkitkan pada hari kiamat 

dengan memakai mantel dari tembaga panas dan jaket dari penyakit kusta” 

(HR. Muslim)17 

Abu Musa al-Asy ‘ari a berkata : “Aku berlepas diri orang-orang 

yang Rasulullah berlepas diri dari mereka. Sesungguhnya Rasulullah berlepas 

diri dari wanita yang mencukur rambutnya, wanita yang berteriak-teriak dan 

wanita yang merobek-robek baju (saat ditimpa musibah)”. (HR. al-Bukhari 

dan Muslim)18  

Inilah suatu perkara yang tidak diajarkan Nabi Muhammad ` “Law 

kaana khoiron, la-sabaqunaa ilaih, seandainya perkara tersebut baik, tentu 

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam yang lebih dahulu melakukannya”. Hal 

ini tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di Negara Indonesia baik 

secara konstitusional maupun kebiasaan. 

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam 

mengenai Ritual Asy-Syura sebagai pergerakan nyata terhadap penistaan 

agama Islam kemudian mengkaji dari segi hukumnya, Sehingga penulis 

menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul ”Ritual Asy Syura 

Sebagai Perwujudan Eksistensi Pergerakan Kaum Syi’ah Menurut Pasal 

1 UU No. 1 PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan 

Dan/Atau Penodaan Agama Terhadap Penistaan Agama Islam”. 

 

                                                        
17 Ali Musri Semjan Putra, Loc.cit 
18 Ali Musri Semjan Putra, Loc.cit 
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B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam pembahasan Ritual Asy-Syura adalah: 

Bagaimana bentuk Ritual Asy Syura sebagai Perwujudan Eksistensi 

Pergerakan Kaum Syi’ah ditinjau menurut Pasal 1 UU No. 1 PNPS Tahun 

1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sedang tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk Ritual Asy 

Syura Sebagai Perwujudan Eksistensi Pergerakan Kaum Syi’ah ditinjau 

Menurut Pasal 1 UU No. 1 PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan 

Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama Terhadap Penistaan Agama 

Islam. 

 

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 dan melengkapi buku-buku 

yang membahas tentang pergerakan kaum Syi’ah di Indonesia. 

b. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan dan 

pertimbangan bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan dalam 
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menanggulangi perluasan penistaan agama Islam yang dilakukan 

oleh Syi’ah pada khususnya dan untuk menjaga kemurnian agama 

yang Allah telah sempurnakan melalui Rasul-Nya. Sehingga 

pemerintah lebih cepat dan aktif mengatasi konflik-konflik yang 

terjadi di masyarakat terkait kasus Syi’ah ini dimasa mendatang. 

c. Bagi Majelis Ulama Indonesia 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) untuk lebih peka dalam melihat permasalahan 

yang ada di masyarakat, lebih berperan serta dalam membangun 

masyarakat yang damai dan sejahtera serta membantu pemerintah 

menangkal isu sara mengenai keagamaan yang saat ini beredar. 

d. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan kepada masyarakat 

tentang bahayanya pergerakan kaum Syi’ah salah satunya dengan 

adanya ritual Asy-Syura sebagai perwujudan eksistensi terhadap 

penistaan agama Islam. 

 

2. Kegunaan Penulisan 

a. Bagi Penulis 

Selain sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum, 

harapan melalui penelitian ini dapat menambah wawasan penulis 

tentang pergerakan kaum Syi’ah terkhusus pada ritual Asy-Syura 

dan terhadap penerapan penegakan hukum dari Pasal 1 UU No. 1 
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PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau 

Penodaan Agama Terhadap Penistaan Agama Islam. 

b. Bagi Praktisi Hukum dan Masyarakat 

Untuk memberikan manfaat pengetahuan serta wawasan untuk 

mengetahui lebih banyak mengenai pergerakan kaum Syi’ah 

terkhusus pada ritual Asy-Syura dan terhadap penerapan penegakan 

hukum dari Pasal 1 UU No. 1 PNPS Tahun 1965 Tentang 

Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama Terhadap 

Penistaan Agama Islam. 

 

E. Metode Penelitian 

Untuk memperoleh data-data yang dihubungkan dengan penulisan 

skripsi ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut : 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode ”Yuridis Normatif”. Pendekatan Yuridis yakni mengkaji 

kenyataan tentang adanya Ritual Asy Syura, apakah sesuai atau tidak 

dengan UU No.1 PNPS 1965 dan Penjelasan Atas Penetapan Presiden 

RI No.1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau 

Penodaan Agama dan Doktrin para ahli hukum mengenai Ritual Asy 

Syura Syi’ah. Selain itu Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

sebagai konsep memandang hukum sebagai sistem normatif yang 

berdasarkan norma-norma yang ada di masyarakat, penilaian 
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masyarakat mengenai Ritual Asy Syura Syi’ah apakah sesuai dengan 

norma yang ada.19  

 

2. Sumber Bahan Hukum 

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : 

a. Bahan Hukum Primer 

1) Al-Qur’an dan Al-Hadits. 

2) Pasal 28, Pasal 28J ayat (1) dan (2), dan Pasal 29, Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

3) KUHP. 

4) UU No.1 PNPS 1965 dan Penjelasan Atas Penetapan Presiden 

RI No.1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan 

dan/atau Penodaan Agama. 

5) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1787 K/Pid/2012. 

6) Buku Teologi dan Ajaran Syi’ah Menurut Referensi Induknya, 

ditulis oleh: Hamid Fahmi Zarkasyi (Penerbit: Insists Press). 

7) Buku Mengenal & Mewaspadai Penyimpangan Syi’ah di 

Indonesia, ditulis oleh: Tim Penulis MUI Pusat. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan pustaka sekunder berupa literatur buku-buku hukum, jurnal-

jurnal hukum, hasil-hasil penelitian, majalah, internet, dan bahan 

                                                        
19 Ronny Hanitijo Soemitro. 1988. Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta. Penerbit  

Ghalia Indonesia. Hal. 11 
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perkuliahan yang dapat dijadikan masukan bagi peneliti untuk 

menyempurnakan penelitian. 

c. Bahan Hukum Tersier 

1) Kamus Hukum 

2) Kamus Bahasa Indonesia 

3) Ensiklopedi 

 

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan  

Studi Kepustakaan, metode pengumpulan data dilakukan dengan cara 

penelusuran hukum terhadap beberapa buku yang sesuai dengan 

permasalahan ini dan browsing internet, kemudian dikaji dan ditelaah, 

sehingga dapat menemukan formulasi baru dalam menemukan keakuratan 

data dan menunjang keberhasilan penulis dalam menyelesaikan penelitian 

ini. 

 

4. Metode Analisa Bahan Hukum 

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan metode analisa kasus (case anality), yaitu alasan-alasan 

hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada keputusan-

keputusannya dengan menggunakan fakta materiil. Fakta-fakta tersebut 

berupa orang, tempat, waktu dan segala yang menyertainya. Ini semua 

untuk menunjukkan aturan hukum apa yang berlaku untuk Syi’ah dalam 
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Ritual Asy Syura sebagai bentuk penistaan agama Islam dalam 

penerapannya. 

Adapun caranya dengan mengkaji Ritual Asy-Syura Syi’ah dengan 

menggunakan peraturan perundang-undangan dan pendapat ahli hukum. 

kemudian mengujinya secara rinci dan mendalam terhadap peristiwa 

Ritual Asy-Syura Syi’ah dengan batasan-batasan penelitian yang penulis 

telah tentukan kemudian peristiwa tersebut ditelaah secara mendalam 

sebagai suatu totalitas, dengan maksud untuk memberikan pemahaman 

masyarakat yang ada mengenai Ritual Asy-Syura dan kesesatan kaum 

Syi’ah. 

Dalam pengkajian ini apakah sesuai dengan Undang-Undang yang 

berlaku yakni UU No. 1 PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan 

Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama, fatwa Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) dan dasar hukum lainnya, apakah dasar hukum tersebut 

telah teraplikasikan dengan baik. Penelitian ini dapat menggali dan 

mengkaji nilai-nilai yang berada dibalik obyek yang diteliti secara 

terperinci dan mendalam. 

Penelitian ini mengumpulkan sumber data untuk mengungkapkan 

fakta yang berada dibalik kasus Syi’ah. Pengumpulan data ini dimaksud 

untuk mencapai validitas dan realitas data, sehingga hasil penelitian dapat 

diyakini kebenarannya. Dari hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan 

yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam 

penulisan ini. 
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F. Sistematika Penulisan 

Pada penulisan ini, penulis membagi pembahasan ke dalam empat 

bab, di mana setiap bab dibagi atas beberapa sub-bab, sistematika 

penulisannya secara singkat adalah sebagai berikut: 

1. BAB I Pendahuluan 

Bab ini memuat hal-hal yang melatar belakangi 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 menguraikan tinjauan umum tentang Syi’ah, Kajian Normatif 

tentang Ibadah Menurut Al-Qur’an dan Al-Hadits, Tinjauan Umum 

tentang Pencegahan, Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama. 

Selain itu juga membahas tinjauan umum tentang Ritual Asy-Syura 

dalam ajaran Syi’ah yang terdiri dari: (1) Pengertian ritual Asy-Syura; 

(2) Ritual Asy-Syura dalam pandangan Syi’ah; (3) Ritual Asy-Syura 

menurut hukum Islam; (4) Ritual Asy-Syura menurut Hukum Positif 

dalam konteks penodaan agama. 

3. BAB III Pembahasan 

Bab ini akan menjawab, menguraikan dan menganalisa secara rinci 

dan jelas terkait rumusan masalah yang berhubungan dengan 
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penelitian yaitu: (1) Ibadah dalam Ajaran Syi’ah, (2) Proses ritual 

Asy-Syura menurut ajaran Syi’ah; (2) Ritual Asy-Syura dalam 

pandangan UU No. 1/PNPS/1965; (3) Kesesatan dalam ritual Asy-

Syura; (4) Analisis ritual Asy-Syura sebagai bentuk penistaan Agama 

Islam. 

 

4. BAB IV Penutup 

Bab terakhir ini adalah kesimpulan yang merupakan kristalisasi hasil 

analisis dan interprestasi yang di rumuskan dalam bentuk pernyataan 

dan merupakan jawaban atas identifikasi masalah dan sekaligus 

memberikan saran yang diperlukan. 


