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BAB III 

PEMBAHASAN 

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa 

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan atas 

kekuasaan belaka, sebagai konsekuensi dari suatu Negara hukum tentunya sangat 

menjunjung tinggi adanya Hak Asasi Manusia dan menjamin hak dan kewajiban 

setiap warga Negara untuk diperlakukan sama didepan hukum secara adil. 

Kebebasan di era Reformasi telah melahirkan banyak peluang dan 

tantangan, khususnya dalam kehidupan beragama (Islam). Di satu sisi, peluang 

yang tumbuh dengan adanya kebebasan ini membuka peluang bagi dakwah Islam 

untuk semakin berjalan lancar tanpa hambatan yang berarti. Di sisi lain, tantangan 

yang dihadapi juga semakin berat. Tantangan itu adalah semakin mudahnya 

menyebar faham dan aliran sesat yang pada hasilnya membahayakan kemurnian 

dari ajaran agama itu sendiri. 

Pemikiran, faham dan aktifitas yang bertentangan dengan aqidah dan 

syariah tentu tidak boleh berkembang begitu saja di tengah masyarakat karena 

pasti akan menimbulkan keresahan umat disamping akan menimbulkan korban 

dari kalangan umat yang telah disesatkan. Oleh karena itu, harus ada upaya 

sungguh-sungguh untuk menangkal dan menghentikan aliran itu dan menyadarkan 

mereka untuk kembali ke jalan yang benar.72 Terkait dengan hal itu, aliran yang 

72 Nur Rosihin Ana. “Pemerintah: UU Pencegahan Penodaan Agama Tidak Mengekang 
Kebebasan Beragama”. Tersedia dalam http://undang-undang-indonesia.com/. Diakses tanggal 28 
Januari 2017, pukul 11.32 WIB. 
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memiliki faham dan aktifitas yang bertentangan dengan Aqidah dan syariah Islam 

adalah ritual Asy-Syura (Syi’ah) yang diadakan setiap tanggal 10 Muharram. Di 

mana dalam ritual tersebut terdapat berbagai penyimpangan aqidah yang mana 

tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad ` sebagai utusan Allah f dan 

Nabi akhir zaman. 

Dalam bab ini, penulis akan memaparkan beberapa pembahasan terkait 

dengan perbedaan ibadah dalam ajaran Sunni dan Syi’ah, ritual Asy-Syura yang 

mana di dalamnya terdapat penyimpangan aqidah yang tidak sesuai dengan aqidah 

umat Islam yang diajarkan Rasulullah `,, serta pembahasan Ritual Asy-Syura 

menurut UU No. 1/PNPS/1965. Pembahasannya diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

A. Ibadah dalam Ajaran Syi’ah 

1. Azan dan Shalat 

Adzan dan shalat merupakan dua ibadah yang agung, shalat 

merupakan rukun Islam yang kedua. Shalat merupakan pembeda antara 

keimanan dan kekafiran. Rasulullah ` bersabda, 

“Sesungguhnya batasan antara seseorang dengan kekafiran dan 

kesyirikan adalah shalat. Barangsiapa meninggalkan shalat, maka 

ia kafir.” (HR. Muslim no. 978) 

Beliau juga menjelaskan baiknya amalan seseorang itu dengan 

shalat, sebagaimana sabda Beliau `, 

“Amalan seorang hamba yang pertama kali dihisab pada hari 

Kiamat adalah shalat. Jika shalatnya baik maka baiklah seluruh 
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amalannya dan jika buruk maka buruklah seluruh amalannya.” (HR. 

Thabraani) 

Oleh karena itu, menunaikan shalat secara baik dan berkualitas harus 

menjadi perhatian bagi kaum Muslimin. Baik dan berkualitas di sini 

maksudnya adalah sejauh mana shalat tersebut menyontoh tata cara 

Rasulullah `; baik kekhusyuannya, gerak-geriknya, bacaannya, 

waktunya, dan sebagainya.73 

Dalam ajaran Syi’ah, tata cara shalat yang mereka lakukan sangat 

berbeda dengan tuntunan Nabi `. Di dalamnya terdapat ghuluw (sikap 

berlebihan) terhadap Ali bin Abi Thalib a dan Fatimah Az-Zahra c. 

Di dalamnya banyak perbedaan dzikir shalat dan perbuatan shalat, berbeda 

dengan apa yang diajarkan Nabi `.74 

Hal ini bertentangan dengan sabda Nabi `, 

“Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat.” 

(HR. Al-Bukhari no. 628, 7246 dan Muslim no. 1533) 

Demikian juga dengan adzan, adzan juga merupakan syiar Islam 

yang agung, tidak sedikit orang-orang kafir yang tertarik dan bergetar 

hatinya ketika mendengar seruan adzan kemudian memeluk Islam. 

                                                        
73 Nurfitri Hadi. “Adzan dan Tata Cara Shalat Syiah”. Tersedia dalam 

http://konsultasisyariah.com/. Diakses tanggal 2 Februari 2017, pukul 23.05 WIB. 
74 Muhammad Abdurrahman Al-Amiry. “Inilah Shalatnya Orang Syi’ah yang Sangat 

Berbeda Dari Ajaran Islam”. Tersedia dalam http://alamiry.net/. Diakses tanggal 2 Februari 2017, 
pukul 23.05 WIB. 
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Rangkaian kalimat adzan bukanlah sesuatu yang tidak memiliki makna, ia 

merupakan cerminan akidah seseorang, yang ia yakini dan pegang teguh.75 

Di dalam adzan Syi’ah, setelah mengucapkan Asyhadu anna 

Muhammadan Rasulullah, adzan tersebut diikuti dengan Asyhadu anna 

‘Aliyan Waliyullah, 

“Aku bersaksi bahwasannya Ali adalah wali Allah.” 

Kemudian dilanjutkan Asyhadu anna Aliyan Amirol Mukminina 

wa Awladahu Al Ma’shumina Hujajullah, 

“Aku bersaksi bahwa Ali pemimpin orang-orang beriman dan anak-

anaknya yang makshum (para Imam Syi’ah) adalah hujah-hujah Allah”. 

Inilah gambaran tentang keyakinan Syi’ah yang sangat jauh berbeda 

dengan Ahlus sunnah. Ahlus sunnah mengagungkan Ali bin Abi Thalib 

a, beliau memiliki banyak keutamaan yakni sebagai; sahabat Nabi, 

Ahlul baitnya, orang yang pertama masuk Islam, dan lain-lain. Namun, 

Ahlus sunnah tidak mengatakan beliau dan keturunannya makshum, 

terjaga dari kesalahan dan dosa. Orang-orang Syi’ah menjadikan 

persaksian ini sebagai ushul (pokok) agama. 

Kemudian pula ada tambahan Hayya ‘ala Khoiril ‘amal, artinya 

marilah berbuat sebaik-baik amal perbuatan. Khoiril ‘amal di sini 

bukanlah sebagai penguat untuk mengajak orang-orang shalat, di antara 

                                                        
75 Nurfitri Hadi. “Adzan dan Tata Cara Shalat Syiah”. Tersedia dalam 

http://konsultasisyariah.com/. Diakses tanggal 2 Februari 2017, pukul 23.05 WIB. 
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orang-orang Syi’ah menjelaskan bahwa sebaik-baik amalan adalah 

menaati Fathimah dan keturunannya yang suci.76 

Dari penjelasan singkat di atas, maka jelas perbedaan adzan dan 

shalat orang-orang Syi’ah dan Sunni. Adzan dan shalat mereka tidak 

sesuai dengan yang Rasulullah ` ajarkan kepada Muslimin. 

 

2. Puasa 

Bagi Syi’ah, ramadhan bukan bulan istimewa bagi Syi’ah untuk 

beribadah. Suasana semarak ibadah di bulan ramadhan, tidak seramai 

suasana ketika Muharram atau Sya’ban. Seolah Syi’ah hendak 

mengumumkan ke penjuru alam, bulan Ramadhan adalah bulan khusus 

untuk Ahlus sunnah dan tidak ada yang istimewa bagi kami (Syi’ah).77 

Ramadhan memang bulan untuk puasa, namun bukan untuk rajin 

ibadah, menurut Syi’ah. 

Bagi Rasulullah `, ramadhan adalah bulan istimewa. Dan seperti 

itu pula yang dilakukan kaum muslimin. Nabi ` lebih rajin mendekatkan 

diri kepada Allah di bulan ramadhan. 

Ibnu Abbas a menuturkan, 

“Nabi adalah orang yang paling pemurah. Lebih pemurah lagi pada 

saat bulan ramadhan. Ketika Jibril menemui beliau. Jibril menemui 

                                                        
76 Ibid. 
77 Ustadz Ammi Nur Baits. “Puasa Syiah vs Puasa Nabi”. Tersedia dalam 

http://konsultasisyariah.com/. Diakses tanggal 2 Februari 2017, pukul 23.05 WIB. 
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beliau setiap malam di bulan ramadhan, dan mengajari beliau Al-

Qur’an.” (HR. Bukhari 3554) 

Terutama ketika masuk 10 hari terakhir ramadhan, ibadah Nabi ` 

jauh lebih meningkat. A’isyah menuturkan, 

“Rasulullah `, apabila masuk sepuluh terakhir ramadhan, beliau 

menghidupkan malamnya dengan ibadah, beliau membangunkan 

para istrinya, bersungguh-sungguh ibadah dan mengencangjan 

ikatan sarungnya.” (HR. Muslim 1174) 

Bagi Syi’ah, orang yang melakukan safar, puasanya batal. Artinya, 

dia wajib berbuka. Lebih ajaib lagi, hanya dengan melintasi jembatan yang 

memisahkan dua daerah, sudah dianggap safar dan wajib berbuka. 

Kesaksian Dr. Thaha Ad-Dailimi dalam buku beliau Siyahah fi 

‘Alam Tasyayyu’ (Perjalanan di Negeri Syi’ah), menurut beliau, 

Orang Syi’ah terlalu menganggap mudah dalam memberikan udzur 

berbuka. Mereka mewajibkan berbuka untuk setiap safar dengan jarak 

paling dekat. Sebagai contoh, ada siswa yang hendak menjalani masa 

ujian. Tokoh mereka memfatwakan agar siswa ini melakukan safar dekat 

setiap hari ke derah yang dekat, jarak perjalanan pulang pergi ditotal 

menjadi jarak safar. Kemudian dia boleh tidak puasa. 

Yang lebih menyedihkan, mereka tidak memastikan apakah itu harus 

diqadha ataukah gugur kewajiban. 
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Sementara Rasulullah ` tidak pernah mewajibkan orang yang safar 

untuk berbuka puasa. Anas bin Malik a pernah ditanya, tentang hukum 

puasa ramadhan ketika safar. Jawab Anas: 

“Kami pernah safar bersama Rasulullah ` ketika ramadhan, orang 

yang puasa tidak mencela yang tidak puasa dan yang tidak puasa 

juga tidak mencela yang puasa.” 

(HR. Muslim 1118) 

Dalam riwayat lain, Anas mengatakan, 

“Kami pernah melakukan safar bersama Nabi `. Ada diantara kami yang 

puasa dan ada yang tidak puasa.” (HR. Muslim 1119) 

Dan masih sangat banyak riwayat yang menyebutkan puasa 

Rasulullah ` ketika safar. 

Bagi orang Syi’ah, tarawih adalah bid’ah. Mereka menganggap 

tarawih tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah `. Menurut mereka, 

tarawih adalah ajaran Umar bin Khattab a. Karena kebencian mereka 

kepada Umar, mereka menolak Sunah shalat tarawih ini mentah-mentah. 

Dan mencap sesat kaum muslimin yang melaksanakan tarawih. Bahkan 

mereka menyebut, orang yang melakukan tarawih sama halnya 
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menjadikan Umar sebagai Nabi. Subhaanallah, ini adalah tuduhan dusta 

mereka.78 

3. Hari Raya 

Dalam ajaran Syi’ah terdapat beberapa hari raya, diantaranya: Idul 

Ghadir, Idul Baqr, Asy-Syura. Menurut ulama Syi’ah, Idul Ghadir adalah 

hari ketika Nabi ` menunjuk Ali bin Abi Thalib a menjadi khalifah 

pengganti kepemimpinan setelah wafatnya Rasulullah. Menurut orang 

Syi’ah Jibril turun menyampaikan wahyu kepada Nabi berkenaan dengan 

hal ini, bahkan Idul Ghadir menurut mereka adalah Hari Raya terbesar. 

Dalil mereka adalah, seorang bertanya kepada Abu Abdillah: 

Apakah kaum Muslimin memiliki hari raya selain Jum’at, Idul Adha dan 

Idul Fitri?, Sang Imam menjawab: Ya, itulah yang paling agung. “Hari 

raya apakah itu, saya jadikan diriku sebagai tebusanmu, beritahu saya” 

Abu Abdillah menjawab: Hari ketika Rasulullah ` menyematkan kepada 

Amirul Mukminin (Ali bin Abi Thalib) ‘Alaihis salam perkataan “Man 

Kuntu Maulahu Fa’aliyyun Maulahu”. (Lihat kitab ulama Syi’ah, Idul 

Ghadir A’zhamul A’yad fil Islam/Idul Ghadir Hari Raya Terbesar dalam 

Islam, karangan Sayyid Muhammad Husain Asy-Syirazi, Haiah Ilmiah fi 

Hauzah Ar rasul Al-A’zham ` fil Kuwait, hal 12).79 

Kebencian orang Syi’ah kepada sahabat Nabi `, Umar bin Khattab 

a, yang setanpun takut kepada beliau telah memuncak, bahkan untuk 

                                                        
78 Ibid. 
79 Anonim 14. “Idul FItri, Idul Adha, Idul Ghadir, dan Hari Raya Nairuz”. Tersedia dalam 

http://lppimakassar.com/. Diakses tanggal 3 Februari 2017, pukul 07.44 WIB. 
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mengekspresikan kebencian mereka kepadanya dibuatkan satu hari raya 

khusus untuk mengenang kematiannya, Naudzubillah min Dzalik. Bahkan 

pembunuh Umar bin Khattab a, Abu Lu’luah Al-Majusi sangat 

dimuliakan oleh pemerintah Iran, kuburannya sangat diagungkan bak 

istana yang sangat megah.80 Hari raya terbunuhnya Umar ini dalam ajaran 

Syi’ah disebut sebagai Idul Baqr. 

Berikutnya, adalah Hari Raya Asy-Syura. Dalam hari Asy-Syura 

orang-orang Syi’ah meyakininya sebagai hari sial yang membawa celaka. 

Sejak awal bulan Muharram (bahkan selama sebulan penuh) mereka tidak 

melakukan hal-hal penting di rumah, seperti tidak bepergian, tidak 

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

tidak memakan makanan yang enak dan lain-lain. Anak yang lahir di bulan 

Muharram mereka yakini bernasib sial. 

Secara khusus, pada hari Asy-Syura mereka (Syi’ah) melakukan 

ritual yang amat mengerikan dengan menyiksa diri dengan benda-benda 

keras dan tajam. Semangat untuk menyakiti dan  melukai tubuh sendiri 

akan kian terlucut dengan rangsangan sya’ir-sya’ir kisah terbunuhnya 

Husain bin ‘Ali a di padang Karbala yang diperdengarkan, karya tokoh-tokoh 

Syi’ah. Kisah tersebut dibumbui dengan berbagai kebohongan serta cacian 

terhadap para Sahabat g.81 

                                                        
80 Muh. Istiqamah. “Idul Baqr, Hari Besar Syi’ah Merayakan Kematian ‘Umar Bin Al-

Khattab”. Tersedia dalam http://lppimakassar.com/. Diakses tanggal 3 Februari 2017, pukul 07.44 
WIB. 

81 Anonim 15. 2009. “Pesta Duka Di Hari ‘Asyura”. Tersedia dalam http:// almanhaj.or.id. 
Diakses tanggal 29 Desember 2016 pukul 08.06 WIB. 
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Sedangkan dalam Islam, hari raya besar itu cuma dua, tidak ada yg 

lainnya, yaitu hari raya Idul Fithri (1 Syawal) dan Idul Adha (10 

Dzulhijjah). Jadi Islam tidak memperingati perayaan lainnya seperti 

kelahiran Nabi, tahun baru Islam atau tahun baru lainnya, tidak ada 

peringatan turunnya Al-Qur’an atau yang menandakan Nabi ` melakukan 

peristiwa tertentu.82 Tidak pula seperti yang dilakukan orang Syi’ah di 

mana mereka membuat perayaan hari raya seperti di jelaskan di atas. Maka 

seharusnya seorang Muslim atau yang baru merasakan Islam, 

mencukupkan dengan dua perayaan tersebut. 

Anas a berkata, 

“Ketika Nabi ` datang ke Madinah, penduduk Madinah memiliki 

dua hari raya untuk bersenang-senang dan bermain-main di masa 

Jahiliyah. Maka beliau berkata, ‘Aku datang kepada kalian dan 

kalian memiliki dua hari raya di masa Jahiliyah yang kalian isi 

dengan bermain-main. Allah telah mengganti keduanya dengan yang 

lebih baik bagi kalian, yaitu hari raya Idul Fithri dan Idul Adha 

(hari Nahr)’” (HR. An-Nasai no. 1556 dan Ahmad 3: 178, sanadnya 

shahih sesuai syarat Bukhari-Muslim sebagaimana kata Syaikh 

Syu’aib Al Arnauth). 

Kalau dikatakan bahwa dua hari raya di atas (Idul Fithri dan Idul 

Adha) yang lebih baik, maka selain dua hari raya tersebut tidaklah 

                                                        
82 Muhammad Abduh Tuasikal. “Pesta Duka Di Hari ‘Asyura”. Tersedia dalam http:// 

muslim.or.id. Diakses tanggal 3 Februari 2017 pukul 08.07 WIB. 
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memiliki kebaikan. Sudah seharusnya setiap Muslim mencukupkan dengan 

ajaran Islam yang ada, tidak perlu membuat perayaan baru selain itu.83 

 

B. Proses Ritual Asy-Syura Menurut Ajaran Syi’ah 

Dalam hari Asy-Syura orang-orang Syi’ah meyakininya sebagai hari 

sial yang membawa celaka. Sejak awal bulan Muharram (bahkan selama 

sebulan penuh) mereka tidak melakukan hal-hal penting di rumah, seperti 

tidak bepergian, tidak melakukan pernikahan, tidak berhias, tidak memakai 

pakaian yang bagus, tidak memakan makanan yang enak dan lain-lain. Anak 

yang lahir di bulan Muharram mereka yakini bernasib sial. 

Secara khusus, pada hari Asy-Syura mereka (Syi’ah) melakukan ritual 

yang amat mengerikan dengan menyiksa diri dengan benda-benda keras dan 

tajam. Semangat untuk menyakiti dan  melukai tubuh sendiri akan kian 

terlucut dengan rangsangan sya’ir-sya’ir kisah terbunuhnya Husain bin ‘Ali 

a di padang Karbala yang diperdengarkan, karya tokoh-tokoh Syi’ah. Kisah 

tersebut dibumbui dengan berbagai kebohongan serta cacian terhadap para 

Sahabat g. 

Dalam prosesi ritualnya, pada hari itu mereka saling menerima ta’ziyah 

(ucapan bela sungkawa) atas terbunuhnya Husain a, di hari itu juga mereka 

(Syi’ah) mengenakan pakaian serba hitam mengiringi dengan isak tangis dan 

ratapan, menyobek serta menarik-narik baju, memukul-mukul badan dan 

menampari pipi-pipi mereka. Mereka orang Syi’ah turun ke jalan-jalan dalam 

                                                        
83 Ibid. 
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sebuah pawai yang disebut Manakib Husainiyah, seraya mereka yakini arak-

arakan tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian, mereka 

berteriak histeris dengan suara yang melengking “Ya Husain… Ya Husain…” 

sambil menggotong Kubah Husain yang terbuat dari kayu. Mereka menarik 

kuda-kudaan yang dihiasi seolah memeragakan kondisi Husain saat di 

Karbala. Sedangkan di sela-sela acara ritual ini mereka memaki-maki 

Khulafaur Rasyidin dan para sahabat. 

Mereka merayakan Asy-Syura ini biasanya di Karbala (tempat di mana 

Husain terbunuh), karena menurut orang Syi’ah Karbala adalah tempat yang 

suci dan sakral (kalau bisa dikatakan tidak tertandingi). Menurut mereka pula, 

Karbala adalah bumi yang disucikan melebihi Makkah, Masjidil Haram dan 

Ka’bah yang mulia. 

Mereka (Syi’ah) berdatangan dari berbagai negara. Sambil bergoyang 

pelan, mereka melantunkan kata ‘haidar’, ‘haidar’. Selanjutnya, sebilah 

pedang mereka ayun-ayunkan ke salah satu bagian tubuh secara perlahan, 

sehingga tubuh mereka bersimbah darah. Perayaan duka di Karbala ini lebih 

dikenal di kalangan Syi’ah dengan sebutan ritual al-Husainiyyah.84 

Penyiksaan diri pada hari Asy-Syura tersebut tidak hanya dilakukan di 

bumi Karbala saja, tetapi juga dilakukan oleh kelompok Syi’ah di berbagai 

tempat lain. Menurut mereka, kegiatan penyiksaan diri pada sepuluh 

Muharram itu memiliki nilai ibadah yang tinggi, sebagaimana diungkapkan 

oleh Imam-imam mereka. 

                                                        
84 Anonim 16. 2009. “Pesta Duka Di Hari ‘Asyura”. Tersedia dalam http:// almanhaj.or.id. 

Diakses tanggal 29 Desember 2016 pukul 08.06 WIB. 
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1. Memukul Kepala dan Dada 

Kaum Rafidhah (Syi’ah) memukul-mukul badan mereka untuk 

mendekatkan diri mereka kepada Allah dan mendapat pahala di sisi-Nya. 

Mereka melakukan upacara-upacara ritual untuk mengekspresikan 

kesedihan mereka terhadap musibah-musibah yang menimpa Ahlul Bait, 

yang kebanyakan cerita-cerita musibah itu adalah karangan mereka sendiri. 

Ritual-ritual ini diadakan di setiap wilayah yang memiliki penduduk 

kaum Rafidhah (Syi’ah), tetapi terlihat  sangat jelas di beberapa wilayah 

Pakistan, Iran, India, Irak dan wilayah Nabtiyah di Lebanon. Dalam 

merayakan ritual ini pun cara mereka berbeda-beda, di negara teluk mereka 

memukul badan mereka dengan tangan kosong karena masyarakat negara 

teluk lebih “berbudaya”. Tetapi di Pakistan dan Lebanon mereka menyabet 

(memukul) badan mereka sendiri dengan pedang dan belati untuk 

menumpahkan dan melukai anggota badan. 

Sementara itu kaum Rafidhoh (Syi’ah) di wilayah lainnya 

menggunakan rantai untuk memukuli badan mereka sendiri. Acara “pukul 

memukul” itu tak lupa disertai dengan pembacaan sya’ir-sya’ir kesedihan 

dan musibah, khotbah duka cita untuk ahlul bait, mencaci maki Bani 

Umayyah dan para sahabat Nabi g. Semua itu dilakukan untuk 

mendapatkan pahala dan keridhoan Allah Ta’ala. Tidak ketinggalan pula 

Imam mereka memberi kabar gembira “Barang siapa menangis atau 

membuat dirinya menangis untuk Husain maka wajib masuk Surga”. Semua 
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ingin masuk Surga, maka semua berlomba-lomba untuk bertambah sedih 

dan bertambah kencang tangisnya.85 

 

2. Sejarah Ritual “Pukul Memukul” 

Acara ritual ini bermula dari rasa sedih para pengikut Ali bin Abi 

Thalib yang telah berjanji untuk berperang membela Ali, namun ketika 

terjadi perang mereka lari meninggalkan Ali bin Abi Thalib sendirian 

hingga Ali bin Abi Thalib pun bosan dan membenci mereka karena 

kemunafikan mereka. Lalu Ali bin Abi Thalib berkhotbah kepada mereka 

dan menjuluki mereka dengan sifat-sifat yang jelek seperti pengkhianat, 

pembohong, kaum yang hina, orang yang berakal kerdil dll. 

”Aku mengajak kalian untuk berjihad dan kalian menolak, aku telah 

memberitahu kalian tapi kalian tidak mau mendengarkan, aku telah 

berdakwah kepada kalian mengajak kepada kebenaran tapi kalian tolak 

dakwahku, aku telah menasehati kalian tapi kalian enggan untuk 

menerima”. 

Hingga Ali bin Abi Thalib a berkata: “Demi Allah… aku ingin agar 

Mu’awiyah menukar pengikutnya dengan pengikutku seperti menukar uang, 

maka 10 orang pengikutku akan kutukar dengan 1 orang pengikut 

Mu’awiyah”. 

                                                        
85 Anonim 17. 2011. “Ritual Asyura Orang-Orang Syiah Rafidhah, yang Mengaku sebagai 

Ahlul Bait,.. Kok Seperti Ini Ya?”. Tersedia dalam http:// aslibumiayu.net. Diakses tanggal 29 
Desember 2016 pukul 08.06 WIB. 
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Kesedihan pengikut Ali bin Abi Thalib semakin bertambah ketika 

mereka menulis surat kepada Husain bin Ali bahwa mereka berbai’at kepada 

Husein dan berjanji akan menolongnya, tetapi ketika Husain bin Ali benar-

benar datang mereka tinggalkan Husain mati sendirian bersama keluarganya 

seperti mereka meninggalkan Muslim bin Aqil mati sendirian. Maka 

bertambahlah kesedihan mereka hingga hati kecil mereka merasa bersalah, 

lalu mereka mulai menghukum diri mereka sendiri dengan memukul dada 

dan menampar pipi mereka. Semua ini sebagai hukuman atas perbuatan 

mereka dan sebagai pembalasan kepada diri mereka atas pengkhianatan 

mereka kepada Husain bin Ali, Muslim bin Aqil dan sebelumnya Ali bin 

Abi Thalib. Begitulah, semakin besar rasa bersalah seseorang, maka dia 

semakin “bersemangat” dalam memukul dirinya sendiri dan semakin keras 

pula menangisnya. Demikian ritual ini berkesinambungan, setiap generasi 

menghukum diri mereka sendiri atas kesalahan yang dilakukan oleh 

generasi yang hidup jauh sebelum mereka, yaitu pengkhianatan terhadap 

Allah dan Ahlul Bait. Selang berlalunya waktu, generasi yang datang 

belakangan tidak pernah memahami sebab utama ritual ini dan mengira 

bahwa ritual ini hanya bertujuan untuk mengungkapkan kesedihan atas 

kejadian yang menimpa Husain bin Ali dan Ahlul Bait seperti yang 

didengungkan oleh para Ulama, dan bukannya sebagai penyesalan atas 

pengkhianatan mereka. Sementara itu generasi belakangan tetap meyakini 

bahwa ritual ini untuk mencari pahala dengan rasa cinta kepada Husain bin 

Ali dan mereka lupa bahwa sebenarnya ritual ini diadakan sebagai hukuman 
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kepada diri mereka sendiri yang telah menkhianati Husain bin Ali. Ini 

hukuman di dunia, di akhirat Allah akan menghukum mereka dengan 

hukuman yang lebih berat. Mereka mengubah ritual ini dari hukuman 

menjadi ibadah yang berpahala. 

Pendapat di atas dikuatkan oleh perkataan Zainab binti Ali yang 

ditujukan kepada pengikut Ali (Syi’ah, bukan Rafidhah) : “Wahai penduduk 

Kufah, wahai para pengkhianat, perumpamaan kalian adalah bagaikan 

seorang perempuan yang mengurai benang yang sudah dipintal. Kalian 

hanya mempunyai kesombongan, kejahatan, kebencian dan kedustaan. 

Apakah kalian menangisi saudaraku? Tentu, demi Allah, maka 

perbanyaklah tangis dan jangan banyak tertawa, sungguh kalian telah diuji 

dengan kehinaan. Bagaimana kalian menganggap enteng membunuh 

menantu Nabi terakhir.86 

3. Perkembangan Ritual “Pukul Memukul” 

Ibadah ini mulai berkembang dan meluas di awal berkembangnya 

Syi’ah saat mereka ingin mencari ibadah yang berbeda dengan ibadah Bani 

Umayyah dan supaya memperlihatkan perbedaan antara mereka dengan 

kaum muslimin lainnya. Maka mereka selalu berusaha membesar-besarkan 

dan menekankan pentingnya ritual ini. Bahkan mereka membuat pakaian 

khusus yang dipakai saat upacara yaitu pakaian berwarna hitam dengan 

alasan duka cita atas kematian Husain bin Ali dan Ahlul Bait. 

                                                        
86 Ibid. 
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Pada periode Bani Buwaih yang menguasai Iran dan Irak atas nama 

melindungi Khilafah Abbasiyah, mereka ikut mengembangkan upacara ini 

hingga menjadi bagian dari Syi’ah yang tidak bisa dipisahkan lagi. Lalu 

datanglah Syah Ismail Safawi yang berkhianat kepada Khilafah Utsmaniyah 

mengumumkan hari berkabung nasional yang berlaku di seluruh wilayah 

kekuasaannya pada 10 hari pertama bulan Muharram. Bahkan Syah sendiri 

mengadakan open house untuk menerima ucapan duka cita dari rakyat dan 

mengadakan perayaan khusus yang juga dihadiri oleh Syah Ismail. Juga 

Syah Abbas al Safawi memakai pakaian hitam pada tanggal 10 Muharram 

dan melumuri dahinya dengan lumpur serta memimpin pawai di jalan-jalan 

sambil bersyair dengan syair duka untuk Husian dan melaknat Bani 

Umayyah. 

C. Ritual Asy-Syura Dalam Pandangan Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 

Urusan agama memang pada dasarnya merupakan urusan pribadi tiap 

individu, tetapi dalam relasinya dengan kebebasan beragama dan kerukunan 

umat beragama, Negara harus berinisiatif memberikan perlindungan hukum. 

Rudini dalam konteks Ketahanan Nasional, kebebasan beragama memang 

dilakukan berdasarkan sikap keberagaman sehingga peran pemerintah hanya 

memberikan pelayanan dan bantuan agar pelaksanaan ibadah para 

pemeluknya dapat terjamin dengan baik, aman, dan tentram tanpa 

mencampuri masalah-masalah intern keagamaan meliputi keyakinan, 

pemahaman maupun ajaran-ajaran agama. Selanjutnya, Oemar Seno Adji 

memaparkan tiga pandangan tentang pentingnya perlindungan agama: 
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1. Friedensschutz theory, memandang “der religiosce interkon 

fessionelle Feriede” sebagai kepentingan Hukum yang harus 

dilindungi; 

2. Gerfuhlsschutz-theory yang hendak melindungi rasa keamanan 

sebagai “das heiligste Innenleben der Gesammtheit”, seperti 

dikemukakan oleh Binding, dan  

3. Religionsshutz-theori, dikemukakan oleh Kohler dan Kahl, yang 

melihat Agama sebagai kepentingan hukum yang harus diamankan 

oleh Negara berdasarkan “das Kulturgut der Religion und der 

engeheuren Idealismus, der aus ihr furreine grosse Menge von 

Menschen hervorgeht”.87 

Indonesia sendiri dengan pengaturan kejahatan terhadap agama, 

kriminalisasi tindak pidana agama sebagaimana diatur dalam KUHP dan 

Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 mencakup tiga teori perlindungan di 

atas. 

Pasal 1 Undang-undang No.1/PNPS/1965 tegas menyebutkan 

larangan mengusahakan dukungan umum dan untuk melakukan penafsiran 

tentang suatu agama. Ketentuan pasal ini selengkapnya berbunyi: 

“Setiap orang dilarang dengan sengaja dimuka umum menceritakan, 

menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan 

penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan 

                                                        
87 Hwian Christianto. 2013. Jurnal Arti Penting UU No. 1/PNPS/1965 Bagi Kebebasan 

Beragama: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi 140/PUU-VII/200 Universitas Surabaya. Hal. 6. 
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kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari 

pokok-pokok ajaran dari agama itu”. 

Dalam fenomena Syi’ah, Pasal 1 Undang-Undang no. 1 PNPS Tahun 

1965 jelas memberikan perlindungan bagi kaum muslimin. Karena dalam 

sejumlah pergelaran Asy-Syura, terdapat penodaan agama terhadap Sahabat, 

Istri Nabi dan ajaran Islam yang murni. Dari segi kedaulatan negara, ritual 

Asy-Syura yang dikomandoi aliran Syi’ah akan semakin menegaskan strategi 

penyebaran ideologi politik Imamah di Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI). Ideologi Transnasional Iran inilah yang menjadi pemicu 

pertumpahan darah di sejumlah wilayah Timur Tengah. 

 

D. Kesesatan Dalam Ritual Asy-Syura 

Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa pada setiap tanggal 10 

Muharram orang-orang Rafidhah (Syi’ah) melakukan ritual Asy-Syura, di 

dalamnya berisi penyiksaan diri dan ratapan yang mereka yakini  sebagai 

bentuk kesedihan mereka terhadap kematian Husain. Apa yang mereka 

lakukan di hari Asy-Syura ini merupakan hal yang tidak diajarkan Rasulullah 

`, tetapi mereka dengan beraninya mengatasnamakan perbuatan mereka 

sebagai salah satu bentuk kecintaan mereka terhadap Ahlul Bait. Namun, jika 

ditelisik lebih dalam, apa yang mereka lakukan ini justru merusak nama Ahlul 

Bait. Mereka menjadikan nama Ahlul Bait sebagai topeng untuk menjajakan 

kebid’ahan dan kesesatan mereka. Mereka beranggapan melakukan semua itu 

sebagai bentuk kesedihan mereka terhadap kematian Husain di Karbala, 
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padahal ketika Tragedi Karbala itu terjadi ada saudara-saudara Husain yang 

juga terbunuh di Karbala; Abu Bakar, Umar, Utsman, bahkan anak beliau pun 

menjadi korban. Ada juga Abu Bakar putra Hasan c yang turut meninggal 

di sana bersama Husain. Apa yang mereka lakukan tentunya dapat kita lihat 

tidak adil, karena mereka hanya meratap atas kematian Husain dan tidak 

meratap terhadap lainnya. Atau bisa jadi ini merupakan salah satu hal yang 

mereka tutupi kepada khalayak karena saudara-saudara Husain tersebut 

menggunakan nama-nama para sahabat yang mana orang Syi’ah sangat 

membencinya. 

Syi’ah membiasakan anak-anak mereka untuk menangis pada ritual 

Asy-Syura ini, agar nantinya mereka bisa menangis dengan sendirinya, tangis 

mereka adalah keinginan mereka namun kesedihan mereka adalah sandiwara, 

dibuat-buat, sampai sebagian mereka memukulkan rantai besi kepada 

tubuhnya, dan memukulkan pedang di atas kepala hingga berdarah dan luka 

menganga. Ritual menyakiti diri sendiri ini dalam ajaran Syi’ah disebut 

“Tathbiir”. 

Terkait dengan kegiatan orang Syi’ah (tathbiir) di hari Asy-Syura, 

mari kita simak firman Allah berikut ini: 

“… Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang 
sabar, (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata 
‘Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Raji’un’ (Sesungguhnya kami milik Allah dan 
kepada-Nyalah kami kembali). Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan 
rahmat dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang mendapat 
petunjuk.” (QS. Al-Baqarah: 155 – 157) 

 
Dari ayat di atas, maka bisa dipastikan mereka bertentangan dengan 

Al-Qur’an di mana Al-Qur’an sebagai kitab suci Umat Islam. Hal ini 
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merupakan salah satu bentuk penentangan terhadap Kitab Suci. Selain itu, ada 

juga beberapa pendapat dari para Imam Ahlul Bait terkait Asy-Syura yang 

penulis nukil dari website Gen Syi’ah yang ditulis oleh Ust. Agus Hasan 

Bashori (Anggota Dewan Syuro ANNAS, Aliansi Nasional Anti Syi’ah, 

penulis buku-buku Islam). Di mana ucapan-ucapan para Imam tersebut 

bersesuaian satu sama lain, dan bersesuaian dengan Sabda nabi Muhammad 

` dan perbuatan para Sahabat Nabi. Berikut diantaranya: 

Muhammad bin ‘Ali bin al-Husain yang diberi gelar dengan as-

Shaduq (Ibnu Babawaih al-Qummiy, Syaikhul Muhadditsin (306-381), penulis 

Kitab Man La Yahdhuruhul Faqih, dan kitab ‘Ilalus Syarayi’, ia berkata, 

“Diantara lafaz-lafaz Rasulullah ` yang tidak mungkin diterjang adalah: 

یَّةِ  ِ ل اھِ َ ج ْ ِ ال ل َ َم ْ ع ن ِ ُ م ة َ َاح ِی ّ  الن

“Niyahah (meratapi mayit) adalah termasuk perbuatan Jahiliyah.” 

Ja’far as-Shadiq (Abu Abdillah, Imam mereka yang ke-6, 83-148 H) 

dari bapak-bapaknya berkata: 

ا َ َیْھ ل ِ ِ إ اع َ تِم سْ ِ ْال ا َ ةِ و َ َاح ِی ّ ِ الن ٰ عَن ى َ نَھ َ ، و َةِ یْب ِ ص ُ م ْ ْدَ ال ن َّةِ  عِ ن َّ ِ الر لُ هللاِ عَن ْ سُو َ ٰ ر ى َ  نَھ

“Rasulullah ` melarang tangisan pada saat musibah dan melarang 

niyahah saat mendengarnya.” (Al-Huri al-‘Amili, Wasailus Syi’ah (2/915)) 

Ali bin Abi Thalib (Imam pertama, Abul Hasan al-Murtadha, 23 SH – 

40 H) a berkata: 
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َ ا م ْ ُو َّ تَق تى َ ُ ح َّاس ا الن َ ُ فِیْھ ال َ یَّةِ الَ یَز ِ ل اھِ َ ج ْ ِ ال ال َ م َعْ ْ أ ن ِ ٌ م َالَث ُ ث َاء ق تِسْ سْ ِ ُ: اال ة لسَّاعَ

 َ تى ْ و َ م ْ َ ال َلى ُ ع ة َ َاح ِی ّ الن َ ابِ و َ ْس َن ْ األ ُ فِي َّعْن الط َ ِ و م ْ و النُّجُ ِ  ب

“Ada tiga perkara termasuk perbuatan Jahiliyah, tidak henti-hentinya 

manusia berada di dalamnya hingga terjadi hari kiamat; meminta hujan 

dengan bintang, mencela nasab, dan niyahah atas mayit.” (Al-Majlisi, 

Biharul Anwar, (82/101)) 

Dari penjabaran di atas, baik dari Surah Al-Baqarah maupun dari 

ucapan Para Imam bahwa kewajiban yang dilakukan saat tertimpa musibah 

adalah bersabar dan berharap pahala, tidak berkeluh kesah dan berkeberatan. 

Karena tidak mungkin merubah musibah sedikitpun, karena telah terjadi, 

selesai dan telah berlalu padanya putusan Allah f. Jadi, larangan tersebut 

sudah valid dari Al-Qur’an dan para Imam Syi’ah. Selain itu, ada juga 

pendapat Imam Ahlussunnah mengenai hal ini. Yaitu pendapat Syaikhul Islam 

Ibnu Taimiyah v, ketika beliau ditanya tentang apa yang dilakukan oleh 

sebagian manusia pada hari Asy-Syura (10 Muharram) yang berupa bercelak, 

mandi, memakai hena (pewarna tangan/pacar), saling berjabat tangan, 

menampakkan kegembiraan, apakah hal ini ada asal yang shahih di dalam 

agama ini? Ataukah itu adalah sebuah bid’ah? Demikian pula yang dilakukan 

oleh sebagian manusia dalam perkumpulan kesedihan, kerinduan, nadb 

(penyebutan kebaikan-kebaikan orang yang sudah mati di hadapan umum), 

niyahah (meratap), dan merobek-robek baju, apakah itu semua memiliki asal? 

Beliau menjawab: 
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“Alhamdulillah rabbil ‘alamiin, tidak ada satu hadits shahih pun dari 
semua itu yang diriwayatkan dari Nabi, tidak juga dari para sahabat beliau, 
dan tidak ada satupun di antara para Imam kaum muslimin yang 
menganggapnya baik, tidak Imam empat tidak juga yang lain. Para pemilik 
kitab-kitab yang menjadi pegangan tidak pernah meriwayatkan hal tersebut, 
tidak dari Nabi, tidak dari sahabat, tidak juga dari para tabi’in, tidak yang 
shahih, maupun yang dha’if, tidak pada kitab-kitab shahih, tidak pada kitab-
kitab sunan, tidak juga pada kitab-kitab musnad. Hadits-hadits tersebut tidak 
ada satupun yang dikenal pada masa-masa yang paling diutamakan.” 

Jawaban Beliau v tersebut ditulis dalam al-Fatawa al-Kubra 

(1/194). Berkaitan dengan terbunuhnya Husain a, maka kita berkeyakinan 

bahwa al-Husain a telah terbunuh dalam keadaan terdzalimi, dan sebagai 

syahid, dan tidak ada keragu-raguan dalam hal itu. Syaikhul Islam Ibnu 

Taimiyah v berkata seperti tertulis dalam Majmu’ al-Fatawa (4/487): 

“Adapun orang yang telah membunuh al-Husain a atau yang 

membantu pembunuhannya, atau ridha dengan hal itu, maka wajib atasnya 

laknat Allah, para malaikat, dan seluruh manusia.”. 

Dan dengan ini, jelas sudah sikap beliau terhadap pembunuhan Husain 

dan terhadap orang-orang yang membunuhnya. 

Kita tahu bahwa di masa Nabi `, banyak diantara sahabat yang 

mendapati mati dalam keadaan syahid; seperti Hamzah bin Abdul Muthollib 

(paman Nabi `), Zaid bin Haritsah, Ja’far bin Abi Thalib, Abdullah bin 

Rowahah g. Namun tidak pernah di masa beliau melakukan seperti yang 

dilakukan oleh Rafidhah. Inilah suatu perkara yang tidak diajarkan Nabi 
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Muhammad ` “Law kaana khoiron, la-sabaqunaa Ilaih, seandainya perkara 

tersebut baik, tentu Nabi ` yang lebih dahulu melakukannya”. 

Dari ‘Abdullah bin Mas’ud a, ia berkata, Rasulullah ` bersabda, 

“Tidak termasuk golongan kami siapa saja yang menampar pipi 

(wajah), merobek saku, dan melakukan amalan Jahiliyah.” (HR. Bukhari no. 

1294 dan Muslim no. 103). 

 
Ahli Tafsir yang namanya terkenal di kalangan Umat Islam, Ibnu 

Katsir v juga menambahkan. Beliau berkata: 

“Setiap Muslim seharusnya bersedih atas terbunuhnya Husain a 
karena ia adalah sayyid-nya (penghulunya) kaum Muslimin, Ulamanya para 
Sahabat dan anak dari putri Rasulullah ` yaitu Fatimah yang merupakan 
putri terbaik Beliau `. Husain adalah seorang Ahli Ibadah, pemberani dan 
orang yang murah hati. Akan tetapi kesedihan yang ada janganlah 
dipertontonkan 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 Thalib 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.” 

 

Begitu pula Utsman, ia lebih utama daripada Ali bin Abi Thalib 

menurut Ahlus Sunnah wal Jama’ah. Utsman terbunuh ketika ia dikepung di 

rumahnya pada hari Tasyriq di bulan Dzulhijjah pada tahun 36 H. Walaupun 

demikian, kematian Utsman tidak dijadikan ma’tam (hari duka). Begitu pula 

Umar bin Khattab, ia lebih utama daripada Utsman dan Ali. Ia mati terbunuh 

ketika ia sedang shalat Shubuh di mihrab ketika sedang membaca Al-Qur’an. 

Namun, tidak ada yang mengenang hari kematian beliau dengan ma’tam (hari 



123 
 

duka). Begitu pula Abu Bakar As-Shiddiq, ia lebih utama daripada Umar. 

Kematiannya tidaklah dijadikan ma’tam (hari duka). 

Lebih daripada itu semua, Rasulullah `, beliau adalah Sayyid 

(penghulu) cucu Adam di dunia dan akhirat. Allah telah mencabut nyawa 

beliau sebagaimana para Nabi sebelumnya juga mati. Namun, tidak satu pun 

yang menjadikan hari kematian Beliau sebagai ma’tam (hari kesedihan). 

Kematian beliau tidaklah pernah dirayakan sebagaimana yang dirayakan pada 

kematian Husain seperti yang dilakukan oleh Rafidhah (Syi’ah) yang jahil. 

Yang terbaik diucapkan ketika terjadi musibah semacam ini adalah 

sebagaimana diriwayatkan dari ‘Ali bin Al Husain, dari kakeknya Rasulullah 

`, ia bersabda, 

“Tidaklah seorang Muslim tertimpa musibah, lalu ia mengenangnya 
dan mengucapkan kalimat istirja’ (Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Raaji’un) 
melainkan Allah memberinya pahala semisal hari ia tertimpa musibah” (HR. 
Ahmad dan Ibnu Majah, dinukil dari Ibnu Katsir dalam Al Bidayah wan 
Nihayah, 8: 221).88 

 

Begitulah kiranya sedikit gambaran mengenai ritual Asy-Syura milik 

orang Syi’ah. Ritual tersebut menjadi salah satu bentuk eksistensi Syi’ah, 

biasanya ritual tersebut diadakan di sekeliling kuburan Al-Husain. Namun, 

seiring dengan berkembangnya ajaran Syi’ah, kini mereka mengadakan ritual 

Asy-Syura ini di berbagai tempat; sebut saja India, Iran (yang terkenal 

memiliki jumlah pengikut Syi’ah yang besar), Nigeria, bahkan di Indonesia 

sudah mulai diadakan acara sesat semacam ini. Bahkan acara ritual Asy-Syura 

di Indonesia ini mendapat dukungan dari ketua Pengurus Besar Nahdlatul 
                                                        

88 Muhammad Abduh Tuasikal. 2016. “Ritual Berdarah Syi’ah di Hari Asy-Syura”. 
http://www.muslim.or/id. Diakses tanggal 19 Desember 2016, pukul 09.40 WIB. 
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Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj. Said Aqil terang-terangan menyatakan 

ritual peringatan Asy-Syura seperti yang dilakukan kaum Syi’ah bukanlah 

kegiatan sesat, lebih dari itu ia mengajak para Nahdliyin memperingatinya 

karena hukumnya wajib.89 Ini menunjukkan dukungan Said Aqil terhadap 

Syi’ah beserta ajaran-Nya. Hal ini sangat bertentangan dengan pendapat 

Hadratus Syaikh Hasyim Asy’ari (1875 – 1947), Rais Akbar Nahdlatul Ulama 

dan Pahlawan Nasional tentang Syi’ah itu sendiri. Berikut pendapat beliau: 

“Diantara mereka juga ada golongan Rafidhah yang suka mencaci 
Sayyidina Abu Bakar dan ‘Umar c, membenci para sahabat Nabi dan 
berlebihan dalam mencintai Sayyidina ‘Ali dan anggota keluarganya, semoga 
Allah meridhoi mereka semua. Berkata Sayyid Muhammad dalam Syarah 
Qamus, sebagian mereka bahkan sampai pada tingkatan kafir dan zindiq, 
semoga Allah melindungi kita dan umat Islam dari aliran ini. Berkata al-Qadhi 
‘Iyadh dalam kitab as-Syifa bi Ta’rif Huquq al-Musthafa, dari Abdillah ibn 
Mughafal, Rasulullah ` bersabda: Takutlah kepada Allah, takutlah kepada 
Allah mengenai sahabat-sahabatku, Janganlah kamu menjadikan mereka 
sebagai sasaran caci-maki sesudah aku tiada. Barangsiapa mencintai mereka, 
maka semata-mata karena mencintaiku. Dan barangsiapa membenci mereka, 
maka berarti semata-mata mereka membenciku. Dan barangsiapa menyakiti 
mereka berarti dia telah menyakiti aku, dan barangsiapa menyakiti aku 
berarti dia telah menyakiti Allah. Dan barangsiapa telah menyakiti Allah 
dikhawatirkan Allah akan menghukumnya. (HR. at-Tirmidzi dalam Sunan at-
Tirmidzi Juz V/hal. 696 hadits no. 3762). Rasulullah ` bersabda, Janganlah 
kamu mencela para sahabatku, Maka siapa yang mencela mereka, atasnya 
laknat dari Allah, para Malaikat dan seluruh manusia. Allah Ta’ala tidak 
akan menerima amal darinya pada hari kiamat, baik yang wajib maupun yang 
sunnah. (HR. Abu Nu’aim, at-Thabrani dan al-Hakim) 

 
Rasulullah ` bersabda, Janganlah kamu mencaci para sahabatku, 

sebab di akhir zaman nanti akan dating suatu kaum yang mencela para 
sahabatku, maka kamu jangan menyolati atas mereka dan shalat bersama 
mereka, jangan kamu menikahkan mereka dan jangan duduk-duduk bersama 
mereka, jika sakit jangan kamu jenguk mereka. Nabi ` telah kabarkan bahwa 
mencela dan menyakiti mereka adalah juga menyakiti Nabi, sedangkan 
menyakiti Nabi haram hukumnya. Rasul ` bersabda: Jangan kamu sakiti aku 
dalam perkara sahabatku, dan siapa yang menyakiti mereka berarti menyakiti 

                                                        
89 Anonim 18. 2013. “Said Aqil kembali Membela Syi’ah dan Ritual Sesat Perayaan Asyura”. 

Tersedia dalam http://www.gensyi’ah.com. Diakses tanggal 19 Desember 2016, pukul 09.40 WIB. 
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aku. Beliau bersabda, Jangan kamu menyakiti aku dengan cara menyakiti 
Fatimah. Sebab Fatimah adalah darah dagingku, apa saja yang menyakitinya 
berarti telah menyakiti aku.90 

 

Hadratus Syaikh Kyai Hasyim Asy’ari juga memberikan nasehat 

penting terkait Syi’ah, nasehat ini dikenal dengan Qanun Asasi: 

“Apabila timbul fitnah atau Bid’ah, dimana Sahabat Sahabatku dicaci 
maki, maka setiap orang yang berilmu diperintahkan untuk menyampaikan 
ilmunya (menyampaikan apa yang ia ketahui mengenai kesesatan Syi’ah). 
Dan barangsiapa tidak melaksanakan perintah tersebut, maka dia akan 
mendapat laknat dari Alloh dan dari Malaikat serta dari seluruh manusia. 
Semua amal kebajikannya, baik yang berupa amalan wajib maupun amalan 
sunnah tidak akan diterima oleh Alloh”91 

 
Dalam pernyataan Kyai Hasyim Asy’ari di atas, jelas bahwa golongan 

Rafidhah yang dimaksud adalah orang Syi’ah. Dan pemaparan beliau tentang 

orang-orang yang mencaci-maki sahabat biasa dilakukan orang-orang Syi’ah, 

terkhusus pada saat Ritual Asy-Syura. Selain itu, beliau juga berpendapat 

bahwa orang Syi’ah yang berpemahaman selain mereka adalah sesat dan para 

sahabat telah kafir maka nampak jelas pada mereka kekafiran dalam diri 

mereka. Kyai Hasyim Asy’ari menukil fatwa al-Qadhi ‘Iyadh dalam kitab as-

Syifa yang menjelaskan golongan orang-orang yang dipastikan kekafirannya 

dari pemeluk Islam. Beliau menulis: 

                                                        
90 Tim Penulis Majelis Ulama Indonesia (MUI). 2013. Mengenal dan Mewaspadai 

Penyimpangan Syi’ah di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia. Hal. 135-136. Fatwa Hadratu 
Syaikh Hasyim Asy’ari diambil dari Kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jama’ah, hal. 9-10. 

91 Anonim 19. 2015. “KH. Hasyim Asyari Telah Fatwakan Syi’ah Sesat Sebelum 
Berkembang di Indonesia”. Tersedia dalam http://www.nugarislurus.com. Diakses tanggal 22 
Desember 2016, pukul 07.55 WIB. 
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“Telah berkata penulis kitab al-Anwar: dan dipastikan kekafiran 

setiap orang yang mengatakan suatu ucapan yang mengantarkan kepada 

kesimpulan bahwa seluruh umat telah sesat dan para sahabat telah kafir”.92 

 
Tercatat di tahun 2013 Syi’ah Indonesia mengadakan beberapa acara 

Ritual Asy-Syura. Diantaranya: Di Bandung; tepatnya di Gedung Istana, 

Kawulayan. Alhamdulillah, acara yang di motori oleh IJABI (Ikatan Jama’ah 

Ahlul Bait Indonesia) dapat digagalkan penyelenggaraannya di Kawulayan. 

Namun, mereka tetap mengadakannya di SMA Mutahhari (salah satu sekolah 

yang dimotori oleh Syi’ah di Bandung). Selain itu, pada tahun yang sama 

Syi’ah yang rencananya mengadakan acara ritual Asy-Syura di kota Surabaya, 

tepatnya di Bumi Moro Surabaya Alhamdulillah berhasil dibatalkan oleh 

Ulama dan Umara, aktivis, beserta kepolisian setempat. Dikarenakan acara 

tersebut melanggar UU No. 1 PNPS/69 KUHAP Pasal 165a; Pergub no. 

55/2012 dan fatwa MUI Jatim no. 1/2012. 

Di tahun 2016, ritual Asy-Syura juga diadakan di beberapa tempat di 

Indonesia. Dikutip dari syi’ahindonesia.com sebagai berikut: 

Ribuan pengikut Syi’ah dari berbagai daerah menghadiri acara Asyura 
Nasional 1438 H, Syahadah Imam Husain AS dengan tema 
‘Kemanusiaan, Keadilan, dan Cinta Tanah Air’ di Balai Sudirman, Jl. 
Dr. Saharjo, Tebet, Jakarta, Rabu (12/10/2016). Acara yang dimulai 
pukul 10.00 itu awalnya melakukan kegiatan donor darah bersama 
Palang Merah Indonesis (PMI)  Pusat. Namun, setelah pukul 11.30 
WIB, ribuan pengikut aliran Syi’ah mulai berdatangan memasuki aula 
tempat berlangsungnya kegiatan Asyura Nasional 1438 H tersebut. 
Kemudian, saat acara Asyura telah berlangsung, sekitar pukul 13.00 
WIB puluhan kelompok Islam dari Majelis Mujahidin, Jamaah Anshar 
Syariah (JAS) dan Sapa Islam mendatangi Balai Sudirman meminta 

                                                        
92 Ibid, hal. 14. 
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agar aparat keamanan membubarkan acara yang dianggap berisi 
cacian terhadap para sahabat Nabi itu. 
 
“Tidak disebut Syi’ah kalau tidak mencerca para Sahabat Nabi. Kami 
tidak rela Sahabat Rasul dihina.” Ujar Pimpinan Majelis Mujahidin, 
Abu Jibril dalam orasinya. 
 
Selain itu, terangnya, Syi’ah juga berbahaya bagi Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI) karena berpotensi membuat kekacauan di 
suatu wilayah. 
“Syi’ah ini kalau sudah berkuasa akan mengacaukan, sebagaimana 
yang terjadi di Timur Tengah,” lanjut Abu Jibril. 
 
Sementara itu, Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Nurdin Hamdani 
mengatakan, sebelumnya pihaknya sudah mendatangi Polsek 
Metropolitan Tebet pada pagi hari untuk menyampaikan permohonan 
penolakan dan permohonan aksi terhadap acara Asyura di Balai 
Sudirman yang dianggap merupakan penistaan terhadap Islam. 
 
“Kasat Intel Polsek Metropolitan Tebet sudah menyampaikan, kalau 
mereka masih melanjutkan acara setelah donor darah maka kepolisian 
yang membubarkan,” tutur Nurdin saat pihaknya meminta 
membubarkan acara perayaan Asyura tersebut. 
 
Nyatanya, menurut Nurdin, panitia acara Asyura melakukan 
kamuflase izin dengan melakukan kegiatan donor darah namun 
dilanjutkan dengan kegiatan Asyura. 
 
“Mereka memang taqiyah (berdusta), karena sejatinya perayaan 
Asyura itu isinya laknat kepada Sahabat Rasulullah. Dan itu sudah 
rahasia umum,” jelasnya. 
 
Dikonfirmasi seusai acara, Kapolsek Metropolitan Tebet, Nurdin 
Rahman mengatakan, pihaknya tidak menerima izin apapun dari 
panitia penyelenggara donor darah maupun perayaan Asyura. 
 
Ia menjelaskan, soal izin itu urusan panitia acara dengan pengelola 
gedung. 
 
“Kita hanya ada masyarakat minta keamanan ya kita amankan. Kalau 
gedung ini kan dibawah langsung angkatan darat ya. Kemudian 
mereka ini juga pernah pakai sekitar 2 tahun lalu. Karena izinnya 
donor darah dan bazzar, ya sudah diizinkan,” paparnya. 
 
Menurut Nurdin, terkait acara perayaan Asyura hal itu hanya kegiatan 
doa dari acara donor darah. 
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“Ternyata mereka juga mengadakan ya biasalah kegiatan doa,” 
tandasnya. 
 
Meski sempat terjadi ketegangan antara massa penolak dan pengikut 
Syi’ah. Nurdin mengklaim kegiatan tersebut berjalan kondusif dengan 
penjagaan sebanyak 95 personel keamanan. 
 
Acara Asyura yang diselenggarakan oleh Lembaga Komunikasi Ahlul 
Bait (LKAB) sendiri selesai satu jam dari jadwal semestinya karena 
adanya penolakan dari umat Islam.93 
 

Selain itu ada juga acara Asyura yang diadakan di Semarang, di 

Masjid Yayasan Nuruts Tsaqolain, Petek, Kota Semarang, selasa (11/10/2016) 

siang. Alhamdulillah, dengan izin Allah acara tersebut bisa ditekan menjadi 

bagian kecil dikarenakan pada saat acara Ratusan Laskar Islam yang 

tergabung dalam Laskar Umat Islam Jawa Tengah dan Daerah Yogyakarta 

datang menghentikan acara.94 Di tahun yang sama pula Pimpinan Pusat Ikatan 

Jamaah Ahlul Bait (PP IJABI) sebagaimana yang dijelaskan Ketua Umum 

Tanfidziyah IJABI, Syamsuddin Baharuddin telah berhasil mengisi 1-10 

Muharram dengan beragam kegiatan yang disebutnya rangkaian Asyura 

Husaini 1438 H. Mirisnya, rangkaian kegiatan itu digunakan Syi’ah untuk 

mengelabui warga NU Cirebon dalam bentuk Istighatsah dan Asyura 

Muharram. Usai menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan 

pembacaan Pancasila, majelis diberkati dengan lantunan shalawat dan ma’tam 

                                                        
93 Anonim 20. 2016. “Ratusan Umat Islam Datangi Acara Syi’ah yang Diduga Kamuflase 

Izin”. Tersedia dalam http://www.syiahindonesia.com. Diakses tanggal 20 Desember 2016, pukul 
21.36 WIB. 

94 Anonim 21. 2016. “Laskar Umat Islam Semarang Datangi Acara Asyuro, Ratusan 
Penganut Syi’ah Batal Hadir”. Tersedia dalam http://syi’ahindonesia.com. Diakses tanggal 20 
Desember 2016, pukul 21.36 WIB. 
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Husaini.95 Dan kemungkinan masih ada beberapa lagi acara ritual Asy-Syura 

ini yang luput diberitakan. 

Dari beberapa fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa ajaran Syi’ah 

sudah mulai masuk ke negeri ini perlahan demi perlahan, yang mana hal ini 

membahayakan keutuhan Umat Islam di negeri ini khususnya dan NKRI pada 

umumnya. Dikarenakan ajaran yang mereka bawa banyak yang tidak sesuai 

dengan ajaran Islam yang diajarkan oleh Rasulullah `. 

 

E. Analisis Ritual Asy-Syura Sebagai Bentuk Penistaan Agama Islam 

1. Perspektif Hukum Islam 

Suatu faham atau aliran keagamaan dinyatakan sesat apabila 

memenuhi salah satu dari kriteria berikut: 

1) Mengingkari salah satu rukun Iman yang enam (6) yakni beriman 

kepada Allah, kepada Malaikat-Nya, kepada kitab-kitab-Nya, 

kepada Rasul-Nya, kepada Hari Akhirat, kepada Qadla dan 

Qadar dan rukun Islam yang lima (5) yakni mengucapkan dua 

kalimat syahadat, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, 

berpuasa pada bulan Ramadhan, menunaikan ibadah Haji; 

2) Meyakini dan atau mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan 

dalil syar’i (Al-Qur’an dan As-Sunnah); 

3) Meyakini turunnya wahyu setelah Al-Qur’an; 

4) Mengingkari otentisitas dan atau kebenaran isi Al-Qur’an; 
                                                        

95 Anonim 22. 2016. “Kelabuhi NU, Jalaludin Rahmat Berhasil Laksanakan Serangkaian 
Kegiatan Asyura”. Tersedia dalam http://www.syiahindonesia.com. Diakses tanggal 20 Desember 
2016, pukul 21.36 WIB. 
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5) Melakukan penafsiran Al-Qur’an yang tidak berdasarkan kaidah-

kaidah tafsir; 

6) Mengingkari kedudukan hadits Nabi sebagai sumber ajaran Islam; 

7) Menghina, melecehkan, dan atau merendahkan para Nabi dan 

Rasul; 

8) Mengingkari Nabi Muhammad ` sebagai Nabi dan Rasul 

terakhir; 

9) Merubah, menambah, dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah 

yang telah ditetapkan oleh Syari’ah, seperti haji tidak boleh ke 

Baitullah, shalat fardhu tidak 5 waktu; 

10) Mengkafirkan sesama Muslim tanpa dalil syar’i, seperti 

mengkafirkan Muslim hanya karena bukan kelompoknya.96 

Dari kriteria di atas, Syi’ah sebenarnya mencakup semua kriteria di 

atas atau boleh dikatakan komplit kesesatannya. Untuk lebih jelasnya 

perbedaan antara Ahlussunnah dan Syi’ah akan penulis jabarkan melalui 

tabel nantinya. Sekarang kita akan membahas kesesatan Syi’ah dalam  

ritual Asy-Syura yang mereka lakukan setiap tanggal 10 Muharram 

ditinjau dari kriteria kesesatan yang sudah dijabarkan oleh Tim Dewan 

Da’wah Islam Indonesia (DDII). Diantaranya adalah sebagai berikut: 

1) Ritual Asy-Syura menurut Syi’ah adalah ritual yang dilakukan 

untuk meratapi terbunuhnya Husain di Karbala. Dalam pandangan 

syari’at hal ini termasuk dalam niyahah (meratap). Di mana hal ini 

                                                        
96 M. Amin Djamaluddin. 2014. Kesesatan Aqidah dan Ajaran Syi’ah di Indonesia. Jakarta. 

Dewan Da’wah Islam Indonesia. Hal. 5-7. 
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jelas bertentangan dengan sabda Rasulullah ` yang melarang 

umatnya untuk meratapi orang yang sudah meninggal. Beliau ` 

bersabda: 

“Tidak termasuk golongan kami siapa saja yang menampar pipi 

(wajah), merobek saku, dan melakukan amalan Jahiliyah.” (HR. 

Bukhari no. 1294 dan Muslim no. 103). 

 
 
2) Ritual Asy-Syura tidak dikenal di zaman Rasulullah `, orang-

orang Syi’ah meratapi kematian al-Husain yaitu cucu Nabi kita 

Muhammad `. Sekiranya mereka mau berfikir jernih, tentu orang 

yang utama untuk diratapi kematiannya adalah Ali bin Abi Thalib 

a. Tapi kematian Ali tidak dibuatkan ma’tam (hari duka). Begitu 

juga dengan Sahabat Utsman, Umar, ataupun Abu Bakar, tidak ada 

ma’tam (hari duka) pada hari kematian mereka. Terlebih lagi 

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, Nabi kita, penutup para 

Nabi. Sekiranya jika memang benar mereka mengagungkan 

Rasulullah `, seharusnya mereka lebih berduka dengan hari 

wafatnya Rasulullah `. Maka jelas sudah apa yang mereka 

kerjakan adalah hal yang berlebihan dalam agama, dan hal yang 

berlebihan dalam agama tidak dianjurkan oleh Rasulullah `. 

Sebagaimana Rasulullah ` mengingkari perbuatan salah seorang 

sahabatnya yang bernadzar untuk beribadah dengan cara berdiri di 

terik matahari, sambil membisu dan berpuasa. Beliau ` bersabda: 
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“Perintahkanlah agar ia berbicara, berteduh, duduk, dan 

melanjutkan puasanya.” (Muttafaqun ‘alaih) 

 
 
3) Ritual Asy-Syura tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah `, maka 

dalam hal ini Syi’ah telah membuat hal yang baru dalam agama. 

Maka hal yang baru dalam agama yang mana hal tersebut 

berhubungan dengan ibadah (karena niat ritual Asy-Syura adalah 

mendekatkan diri kepada Allah – menurut Syi’ah) maka dihukumi 

sebagai hal baru dalam agama (bid’ah), dan setiap bid’ah tertolak. 

Sebagaimana sabda Rasulullah `: 

“Barangsiapa melakukan amalan yang bukan berasal dari kami, 

maka amalan tersebut tertolak” (HR. Muslim no. 1718) 

 
4) Setiap kegiatan yang diadakan dalam ritual ini, isinya berupa 

niyahah (meratap), mulai dari memukul diri sendiri sampai melukai 

diri; baik dengan benda tumpul maupun benda tajam. Selain itu 

mereka juga mencaci para sahabat. Karena mereka beranggapan 

bahwa setelah Rasulullah ` wafat, para sahabat (selain Ali bin 

Abi Thalib tentunya) murtad (keluar dari Islam). Al-Kulaini 

(Ulama Syi’ah) mengatakan dalam bukunya al-Raudhah min al-

Kafi, bahwa seluruh sahabat itu murtad setelah Nabi ` wafat, 

kecuali tiga orang; al-Miqdad bin al-Aswad, Abu Dzar al-Ghifari, 

dan Salman al-Farisi g. Lebih kejam lagi al-‘Iyasyi dalam 

tafsirnya, dan al-Majlisi dalam Bihar al-Anwar, menyatakan bahwa 
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meninggalnya Rasulullah ` karena telah diracun oleh Aisyah dan 

Hafshah. Lihatlah bagaimana kejam dan kejinya tuduhan yang 

mereka berikan pada para sahabat Rasulullah ` dan para istri 

Rasul, sungguh apa yang mereka tuduhkan ini adalah tidak 

berdasar (fitnah). Dan hal ini Rasulullah ` pernah bersabda dalam 

haditsnya menegaskan larangan mencela para sahabat. Beliau ` 

bersabda: 

“Hati-hatilah terhadap sahabat-sahabatku, hati-hatilah terhadap 

sahabatku, janganlah kalian menjadikan mereka sasaran cacian 

setelahku, barangsiapa yang mencintai mereka, maka berarti 

mereka telah mencintaiku dan barangsiapa yang membenci 

mereka, maka berarti telah membenciku.” (HR. Imam Ahmad) 

 
Dari beberapa pemaparan di atas, maka kita dapati bahwa dalam ritual 

Asy-Syura Syi’ah mereka telah melakukan kesesatan yaitu mereka Syi’ah 

melakukan kriteria no. 2 (Dua), 7 (Tujuh), 8 (Delapan), dan 9 (Sembilan). 

Selain kesesatan dalam ritual Asy Syura, secara umum mereka juga 

melakukan semua kriteria kesesatan di atas (tidak sesuai dengan ajaran 

Ahlus Sunnah). Berikut adalah penjabaran untuk lebih jelasnya97: 

 

 

                                                        
97 Tim Penulis Majelis Ulama Indonesia (MUI). 2013. Mengenal dan Mewaspadai 

Penyimpangan Syi’ah di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia. Hal. 85 – 87. 
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TABEL PENYIMPANGAN AJARAN SYI’AH DARI AJARAN 

AHLUSSUNNAH 

NO PERIHAL SUNNI SYI’AH 
1 Rukun Islam 1. Syahadatain 

2. Shalat 

3. Puasa 

4. Zakat 

5. Haji 

1. Shalat 

2. Shaum 

3. Zakat 

4. Haji 

5. Wilayah 

2 Rukun Iman 1. Iman kepada Allah 

2. Iman kepada Malaikat-

Nya 

3. Iman kepada Kitab-

kitab-Nya 

4. Iman kepada Rasul-

Nya 

5. Iman kepada Hari 

Akhir 

6. Iman kepada Qadla’ 

Qadar 

1. Tauhid 

2. Nubuwah 

3. Imamah 

4. Al-‘Adl 

5. Al-Ma’ad 

3 Syahadat Dua kalimat Syahadat Tiga kalimat Syahadat 

(ditambah menyebut 12 

Imam) 

4 Imam Percaya kepada Imam-

imam bukan rukun Iman 

(Imam tidak terbatas) 

Percaya kepada dua belas 

Imam-imam mereka, 

termasuk rukun Iman 

5 Khilafah Khulafa’ Rasyidin adalah 

Khulafa’ yang sah 

Khulafa’ Rasyidin selain 

Sayyidina Ali tidak sah 

6 Ma’shum Khalifah (Imam) tidak 

ma’shum 

Para Imam adalah 

ma’shum 

7 Sahabat Dilarang mencaci setiap Mencaci para sahabat dan 
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sahabat menganggap para sahabat 

banyak yang murtad 

8 Istri Rasul 1. Sayyidah Aisyah 

sangat dihormati 

2. Para istri Rasul 

termasuk Ahlul Bait 

1. Sayyidah Aisyah 

dicaci maki 

2. Para istri Rasul bukan 

Ahlul Bait 

9 Al-Qur’an Tetap orisinil Sudah diubah oleh para 

sahabat 

10 Hadits 1. Shahih al-Bukhari 

2. Shahih Muslim 

3. Sunan Abu Daud 

4. Sunan at-Turmudzi 

5. Sunan Ibnu Majah 

6. Sunan an-Nasa’i 

1. Al-Kaafi 

2. Al-Istibshor 

3. Man Laa Yahdhuruhu 

al-Faqih 

4. At-Tahdzib 

11 Surga dan 

Neraka 

Surga diperuntukan bagi 

orang-orang yang taat 

kepada Allah dan Rasul-

Nya. 

Neraka diperuntukan bagi 

orang-orang yang tidak 

taat kepada Allah dan 

Rasul-Nya 

Surga diperuntukan bagi 

orang-orang yang cinta 

kepada Imam Ali. 

Neraka diperuntukan bagi 

orang-orang yang 

memusuhi Imam Ali 

12 Raj’ah Tidak ada aqidah Raj’ah Meyakini aqidah Raj’ah 

13 Imam Mahdi Imam Mahdi adalah sosok 

yang akan membawa 

keadilan dan kedamaian 

Imam Mahdi kelak akan 

membangunkan 

Rasulullah, Imam Ali, 

Siti Fatimah serta Ahlul 

Bait yang lain. 

Selanjutnya 

membangunkan Abu 
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Bakar, Umar, Aisyah. 

Kemudian ketiga orang 

tersebut disiksa. 

14 Mut’ah Haram Halal dan dianjurkan 

15 Khamr Tidak Suci/ Najis Suci 

16 Air Air yang telah dipakai 

istinja’ (cebok) najis 

Air yang telah dipakai 

istinja’ suci 

17 Shalat 1. Meletakkan tangan 

kanan di atas tangan 

kiri hukumnya Sunnah. 

2. Membaca Amin 

Sunnah. 

3. Shalat Dhuha Sunnah. 

1. Meletakkan tangan 

kanan di atas tangan 

kiri hukumnya 

membatalkan shalat. 

2. Membaca Amin 

membatalkan shalat. 

3. Shalat Dhuha tidak 

dibenarkan. 
 

 

 

 

 

2. Perspektif Pasal 1 UU No.1/PNPS/1965 

Pasal 1 Undang-undang No. 1/PNPS/1965 tegas menyebutkan 

larangan mengusahakan dukungan umum dan untuk melakukan penafsiran 

tentang suatu agama. Ketentuan pasal ini selengkapnya berbunyi: 

“Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, 
menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan 
penafsiran tentang sesuatu agama yang utama di Indonesia atau 
melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-
kegiatan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari 
pokok-pokok ajaran agama itu.” 

 

Tabel 3.1: Tabel Penyimpangan Ajaran Syi’ah dari Ajaran Ahlussunnah. 
Sumber: Tim Penulis Majelis Ulama Indonesia (MUI). 2013. Mengenal dan Mewaspadai 
Penyimpangan Syi’ah di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia. Hal. 85-87. Diambil dari Buku 
Mungkinkah Sunnah-Syi’ah Dalam Ukhuwah? Jawaban Atas Buku Dr. Quraish Shihab 
(Sunni-Syi’ah Bergandengan Tangan Mungkinkah?), diterbitkan oleh Pustaka Sidogiri, 
Pasuruan, cet. 3, tahun 2012. 
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Undang-undang Penodaan Agama dimaksudkan untuk memberikan 

perlindungan kepada masyarakat dalam rangka menjaga ketentraman dan 

keharmonnisan hubungan antar dan intra umat beragama. “Undang-

Undang Pencegahan Penodaan Agama bukan dimaksudkan untuk 

mengekang kebebasan beragama, melainkan untuk memberikan rambu-

rambu tentang pencegahan, penyalahgunaan, dan atau penodaan agama.” 

Hal ini disampaikan oleh Prof. Dr. Abdul Djamil, MA, Dirjen Bimas Islam 

Kementrian Agama, saat sidang di Mahkamah Konstitusi membahas kasus 

penodaan agama oleh Tajul Muluk.98 

Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama menyatakan: “Pada Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai 

berikut: “Pasal 156a Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 

lima  tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan 

perasaan atau melakukan perbuatan: (a) yang pada pokoknya bersifat 

permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang 

dianut di Indonesia; (b) dengan maksud agar supaya orang tidak menganut 

agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa." 

Terkait ketentuan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama, 

Pemerintah menyatakan sependapat dengan Dr. Mudzakir yang termuat 

dalam pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 140/PUU-

VII/2009 menyatakan bahwa ketentuan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan 

Agama adalah bentuk amandemen KUHP, yakni menambah pasal 156a. 
                                                        

98 Nur Rosihin Ana. “Pemerintah: UU Pencegahan Penodaan Agama Tidak Mengekang 
Kebebasan Beragama”. Tersedia dalam http://undang-undang-indonesia.com/. Diakses tanggal 28 
Januari 2017, pukul 11.32 WIB. 
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norma hukum pidana dalam Pasal 156a pada huruf a adalah norma hukum 

yang menentukan sanksi bagi perbuatan jahat, yang karena sifat jahatnya 

melekat pada perbuatan yang dilarang. Sedangkan sifat kriminalnya 

muncul karena memang perbuatan itu adalah jahat. Adapun sifat jahatnya 

itu adalah permusuhan, penyalahgunaan, dan/atau penodaan terhadap 

agama. 

Menurut Pemerintah, unsur “di muka umum” pada Pasal 156a KUHP 

banyak termuat dalam Pasal-Pasal lain dalam KUHP, diantaranya: Pasal 

157 ayat 1 KUHP, Pasal 160 KUHP. Pemerintah mengutip R. Susilo 

dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-

Komentarnya”, yang di maksud “di muka umum” adalah perbuatan yang 

dilakukan di tempat yang dapat dilihat dan dikunjungi oleh banyak orang 

atau di tempat umum (hal. 132); tempat yang di datangi publik atau di 

mana publik dapat mendengar (hal. 136); di tempat umum da nada orang 

banyak atau khalayak ramai (hal. 138); di tempat publik dapat melihatnya 

(hal. 146). Maka, berdasarkan penjelasan tersebut pengertian “di muka 

umum” adalah jelas. Bukan multitafsir. 

Pemerintah kemudian menjelaskan lagi, unsur mengeluarkan perasaan 

atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan terhadap suatu agama 

dapat difahami sebagai menyatakan atau menunjukan dengan perbuatan 

yang dapat dinilai sebagai memusuhi, membenci, menghina, atau 

merendahkan, yang dapat memicu pertikaian, pertengkaran, perkelahian, 

keributan, bahkan pertempuran antar kelompok umat beragama. 
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Sedangkan yang dimaksud dengan mengeluarkan perasaan atau perbuatan 

yang bersifat penyalahgunaan dan/atau penodaan terhadap suatu agama, 

pengertiannya adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 UU 

Pencegahan Penodaan Agama, yaitu melakukan penafsiran terhadap suatu 

agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan dari 

agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari ajaran itu. 

Adapun pengertian menyimpang yaitu menyimpang dari ajaran agama 

yang ditentukan di dalam Kitab Suci, sebagaimana di dalam agama Islam 

adalah al-Qur’an dan al-Hadits. Kalaupun ada pengertian dari kitab suci 

yang kurang jelas dan harus ditafsirkan, maka penafsiran tidak boleh 

dilakukan oleh sembarangan orang, melainkan harus oleh orang-orang 

yang memiliki otoritas atau kapasitas keilmuan untuk menafsirkan ajaran 

suatu agama. 

Penafsiran terhadap suatu ajaran agama yang dilakukan oleh orang 

atau sekelompok orang yang tidak memiliki kapasitas keilmuan dapat 

menghasilkan penfsiran yang menyimpang dan dapat menimbulkan 

permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama.99 

Dari Pasal 1 UU No. 1 PNPS Tahun 1965, penulis akan menjabarkan 

menjadi beberapa bagian agar kita lebih mudah memahami penistaan 

Agama Islam dalam ritual Asyura yang diadakan oleh orang-orang Syi’ah. 

Penjabarannya adalah sebagai berikut: 

                                                        
99 Ibid 
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1) Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum 

menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan 

umum; di dalam ritual Asy-Syura ini orang-orang Syi’ah jelas 

dengan sengaja menceritakan, menganjurkan, dan mengusahakan 

dukungan umum terhadap ritual sesat mereka kepada khalayak. Hal 

ini mereka lakukan sebagai salah satu bentuk eksistensi mereka 

(Syi’ah) dan sebagai salah satu bentuk hari raya mereka untuk 

memperingati kematian Al-Husain a, tujuannya agar khalayak 

(khususnya umat Islam) turut berpartisipasi dalam acara itu yang 

mana nanti pada akhirnya umat Islam bisa menerima ajaran 

tersebut dan akan mengikuti ajaran mereka secara penuh. Selain 

mereka lakukan untuk kalangan mereka sendiri, pada kenyataannya 

mereka juga mengajak orang di luar Syi’ah untuk turut serta dalam 

ritual sesat ini. 

2) Untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di 

Indonesia; Penafsiran yang orang Syi’ah maksud dalam ritual ini 

adalah penafsiran tentang kegiatan yang isinya penuh dengan 

penyiksaan diri dan cacian terhadap para Sahabat Rasulullah ` 

adalah termasuk dalam ajaran Islam. Padahal pada kenyatannya 

ritual tersebut jauh dari nilai Islam, di mana Islam yang dibawa 

Rasulullah ` tidak pernah mengajarkan untuk meratapi orang 

yang sudah meninggal (dalam ritual ini meratapi terbunuhnya 

Husain a) dan juga Islam tidak pernah mengajarkan untuk 
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membenci dan mencaci para sahabat Nabi `. Bahkan siapapun 

yang melakukannya dihukumi kafir menurut pendapat Ulama 

Ahlussunnah wal Jama’ah, seperti pendapat: Syaikhul Islam Ibnu 

Taimiyyah v (penulis sudah jabarkan pada sub-bab sebelumnya), 

Ulama empat Mazhab; Ulama Hanafiyah, Ulama Malikiyah, Ulama 

Syafi’iyah, Ulama Hanabillah v, al-Qadhi ‘Iyadh, Ulama 

Indonesia; Hadratus Syaikh Hasyim Asy’ari, Prof. Dr. Hamka, Dr. 

Muhammad Natsir, KH. Hasan Basri yang semua mengecam ajaran 

Syi’ah yang sesat dan menyesatkan. 

3) Atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai 

kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; Mereka (Syi’ah) 

beranggapan bahwa tanggal 10 Muharram ini (Hari Asy-Syura) 

adalah hari raya mereka (dianggap termasuk hari raya Islam). 

Padahal jelas disebutkan oleh Rasulullah ` bahwa hari raya Umat 

Islam hanya ada dua; yaitu Idul Fitri (Dirayakan setiap tanggal 1 

Syawal) dan Idul Adha (Dirayakan setiap tanggal 10 Dzulhijjah). 

Sahabat Anas a berkata: 

“Ketika Nabi ` datang ke Madinah, penduduk Madinah memiliki 
dua hari raya untuk bersenang-senang dan bermain-main di masa 
Jahiliyah. Maka beliau (Rasulullah `) berkata, “Aku datang 
kepada kalian dan kalian mempunyai dua hari raya di masa 
Jahiliyah yang kalian isi dengan bermain-main. Allah telah 
mengganti keduanya dengan yang lebih baik bagi kalian, yaitu hari 
raya Idul Fithri dan Idul Adha (hari Nahr).” (HR. An Nasai no. 
1556 dan Ahmad 3: 178, sanadnya shahih sesuai syarat Bukhari-
Muslim sebagaimana kata Syaikh Syu’aib Al Arnauth) 
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Kalau dikatakan bahwa dua hari raya di atas (Idul Fithri dan 

Idul Adha) yang lebih baik, maka selain dua hari raya tersebut 

tidaklah memiliki kebaikan. Sudah seharusnya setiap Muslim 

mencukupkan dengan ajaran Islam yang ada, tidak perlu membuat 

perayaan baru selain itu. Karena Islam pun telah dikatakan 

sempurna.100 Sebagaimana dalam ayat: 

“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan 

telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai 

Islam itu jadi agama bagimu” (QS. Al Maidah: 3) 

Kalau ajaran Islam telah sempurna, maka tidak perlu ada 

perayaan baru lagi. Perayaan di luar dua perayaan di atas adalah 

perayaan Jahiliyah karena yang dimaksud ajaran Jahiliyah adalah 

setiap ajaran yang menyelisihi ajaran Rasul `.101 Sehingga 

merayakan perayaan selain perayaan Islam termasuk dalam ajaran 

Jahiliyah. Sebagaimana sabda Rasulullah `: 

“Manusia yang dibenci oleh Allah ada tiga: (1) Seseorang yang 

berbuat kerusakan di tanah Haram, (2) Melakukan ajaran 

Jahiliyah dalam Islam, dan (3) Ingin menumpahkan darah orang 

lain tanpa jalan yang benar.” (HR. Bukhari no. 6882) 

 

4) Penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok 

ajaran agama itu; Kegiatan dalam ritual Asy-Syura merupakan 
                                                        

100 Muhammad Abduh Tuasikal. 2013. “Hanya Ada Dua Hari Raya dalam Islam”. Tersedia 
dalam http://muslim.or.id. Diakses tanggal 20 Desember 2016, pukul 22.43 WIB. 

101 Ibid 
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kegiatan yang menyimpang dan sesat, di mana hal itu tidak sesuai 

dengan ajaran yang dibawa Rasulullah `. Kegiatan yang 

menyimpang dalam ritual Asy-Syura diantaranya: (a) Meratapi 

kematian (niyahah); sebagaimana sabda Rasulullah `. 

Muhammad bin ‘Ali bin al-Husain yang diberi gelar dengan as-

Shaduq (Ibnu Babawaih al-Qummiy, Syaikhul Muhadditsin (306-

381), penulis Kitab Man La Yahdhuruhul Faqih, dan kitab ‘Ilalus 

Syarayi’, ia berkata, “Diantara lafaz-lafaz Rasulullah ` yang tidak 

mungkin diterjang adalah: 

ِیَّةِ  ل اھِ َ ج ْ ِ ال ل َ َم ْ ع ن ُ مِ ة َ َاح ِی ّ  الن

“Niyahah (meratapi mayit) adalah termasuk perbuatan Jahiliyah.”  

 
(b) Melukai tubuh dengan benda tajam; dari ‘Abdullah bin Mas’ud 

a, ia berkata, Rasulullah ` bersabda, 

“Tidak termasuk golongan kami siapa saja yang menampar pipi 

(wajah), merobek saku, dan melakukan amalan Jahiliyah.” (HR. 

Bukhari no. 1294 dan Muslim no. 103). 

 
(c) Mencaci maki para Sahabat Nabi g; Rasulullah ` bersabda: 

“Janganlah kamu mencela para sahabatku, Maka siapa yang 
mencela mereka, atasnya laknat dari Allah f, para Malaikat dan 
seluruh manusia. Allah f tidak akan menerima amal darinya 
pada hari kiamat, baik yang wajib maupun yang sunnah”. (HR. 
Abu Nu’aim, at-Thabrani dan al-Hakim) 
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Dari uraian di atas, maka jelas kiranya acara ritual Asy-Syura 

milik Syi’ah merupakan suatu bentuk penistaan dan penodaan 

agama yang mana tidak sesuai dengan pokok (Ushul) Islam yang 

diajarkan Rasulullah `. Hal ini tentunya melanggar Pasal 1 UU 

no. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau 

Penodaan Agama terhadap Penistaan Agama Islam. 

Pada awalnya mereka memang mencari simpatisan agar umat 

Islam (Sunni) mengikuti ajaran mereka, tapi ketika nanti jumlah 

mereka sudah banyak maka mereka akan menghancurkan umat 

Islam (Sunni) sebagaimana yang terjadi di Timur Tengah (Syi’ah 

sebagai mayoritas). Karena mereka memiliki keyakinan bahwa, di 

luar golongan mereka dihukumi kafir. Dalam publikasi Syi’ah 

Indonesia yang ditulis oleh Jalaluddin Rahmat dan Emilia Renita 

AZ dalam buku 40 Masalah Sy’ah: 

“Yang tidak mengenal Imam mati Jahiliah, barangsiapa yang mati 
dan tidak ada imam baginya, atau tidak mengenal imam zamannya, 
ia mati Jahiliah. Mati jahiliah berarti mati tidak dalam keadaan 
Islam. Dengan demikian, orang yang tidak mempunyai imam atau 
tidak mengenal imam zamannya, ia dipisahkan dari kaum muslimin 
yang beriman. Walhasil imamah bagian dari aqidah juga.”102 

 
Pengertian Imam di situ tentu yang dimaksud adalah imam 

Syi’ah, karena penulisnya beraqidah Syi’ah Imamiyah. Selain 

menghukumi kafir golongan di luar Syi’ah, mereka juga tak segan 

(menghukumi halal) untuk menumpahkan darah umat Islam 

(Ahlussunnah/Sunni)  Diriwayatkan oleh guru mereka, Muhammad 
                                                        

102 Tim Penulis Majelis Ulama Indonesia (MUI). 2013. Mengenal dan Mewaspadai 
Penyimpangan Syi’ah di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia. Hal. 68. 
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bin Ali bin Babawaih Al-Qummi, seorang ulama ahli hadits 

terkemuka yang oleh orang-orang Syi’ah diberi gelar Ash-Shaduq 

dalam kitabnya Ilal Asy-Syarayi’, hal. 601, terbitan An-Najf, dari 

Daud bin Furqad, ia mengatakan, 

“Aku bertanya kepada bapakku Abdullah Alaihissalam, ‘Apa 
pendapat Anda tentang membunuh An-Nashib ‘pembangkang’?’ Ia 
menjawab, ‘Halal darahnya, tetapi aku merasa khawatir 
kepadamu. Sedang jika kamu mampu menimpakan dinding atau 
menenggelamkannya ke dalam air agar tidak ada seorang pun 
yang bersaksi atasmu, maka lakukanlah. Aku bertanya lagi, ‘Dan 
apa pendapat Anda tentang hartanya?’ Ia menjawab, ‘Sedapat 
mungkin rampaslah’.103 

 

Perang Salib yang terjadi beberapa waktu silam ternyata juga 

merupakan strategi Syi’ah untuk mencelakakan Islam dan kaum 

Muslimin. Seorang doktor Muslim berkebangsaan India, Yusuf An-

Najrami dalam kitabnya Ash-Syi’ah Al-Mizan, hal. 7, terbitan 

Mesir, mengatakan: 

“Sesungguhnya peristiwa-peristiwa Perang Salib yang dilancarkan 
oleh orang-orang Kristen melawan umat Islam hanyalah sebuah 
lingkaran yang telah diatur oleh kaum Syi’ah untuk mencelakakan 
Islam dan kaum Muslimin, seperti yang dituturkan oleh Ibnu Al-
Atsir dan para ulama ahli sejarah lainnya. Upaya mendirikan 
pemerintahan Dinasti Fatimiyah di Mesir dan aksi-aksinya, adalah 
upaya mengaburkan sosok orang-orang Sunni untuk menjatuhkan 
sanksi kepada setiap orang yang berani mengingkari keyakinan-
keyakinan Syi’ah. Raja An-Nadir dijatuhi hukuman mati di wilayah 
New Delhi oleh hakim Syi’ah bernama Ashif Khan di depan publik. 
Darah orang-orang Sunni juga ditumpahkan oleh penguasa Abul 
Fatah Daud yang juga orang Syi’ah. Tragedi pembantaian orang-
orang Sunni di kota Laknao India yang menelan banyak korban, 
adalah hasil rancangan para pemimpin Syi’ah dengan dalih 
karena mereka tidak mau berpegang teguh pada Syi’ah yang 
mengajarkan untuk menghujat ketiga orang shahabat Radhiyallahu 

                                                        
103 Anonim 23. 2014. “Darah Kaum Sunni itu Halal”.  Tersedia dalam 

http://www.aliransyiah.com. Diakses tanggal 21 Desember 2016, pukul 09.56 WIB. 
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Anhum, pelanggaran Mir Shadiqatas tindakan kriminal 
pengkhianatan terhadap penguasa Tibo, dan tikaman yang 
dilakukan oleh Mir Ja’far di belakang Al-Amir Sirajud Daulah 
….”. 

 

Doktor Muhammad Yusuf An-Najrami dalam kitab dan 

halaman yang sama juga mengatakan, 

“Sesungguhnya tindakan-tindakan kejam yang dilakukan oleh 
pemerintahan Imam Al-Khomeini terhadap kaum Ahli Sunnah 
bukanlah sesuatu yang asing, karena sejarah secara gamblang 
mengungkapkan bahwa orang-orang Syi’ah berada di belakang 
tragedi kemanusiaan yang pernah menimpa umat Islam dalam 
pentas sejarah.”104 Ketika menulis tentang kaum Ahli Sunnah, 
Abdul Mun’im an-Namr mengemukakan tentang teror dan 
ancaman yang dilancarkan kepada mereka. Ia mengemukakan hal 
itu dalam kitabnya Asy-Syi’ah, Al-Mahdi, Al-Daruz Tarikh wa 
Watsa’iq, hal. 10, cetakan kedua tahun 1988 Masehi, 
“Sesungguhnya orang-orang Syi’ah sama menyimpan rasa 
dendam, permusuhan, dan kebencian terhadap kaum Ahli Sunnah 
wal Jama’ah. Tetapi mereka tidak mau menyatakan secara terang-
terangan perasaan tersebut karena terikat pada akidah taqiyah 
yang culas. Akibatnya, mereka hanya bersikap basa-basi terhadap 
kaum Ahli Sunnah wal Jama’ah dengan memperlihatkan perasaan 
sayang. Inilah yang membuat kaum Ahli Sunnah tidak pandai 
memahami sikap orang-orang Syi’ah yang sebenarnya.”105 

 

Fakta sejarah telah membuktikan bahwa setiap keberadaan 

Syi’ah di suatu negeri, pasti mereka selalu melakukan kerusakan 

dan pertumpahan darah umat Islam (Sunni). Bisa kita lihat hasilnya 

yang sudah terjadi di Iran, Yaman, yang terbaru Suriah. Di setiap 

negara tersebut Syi’ah menduduki kepemimpinan negeri tersebut 

dan membunuhi umat Islam (Sunni) yang tidak mau bergabung 

dengan mereka/membangkang. Oleh karena itu, di negeri kita yang 

                                                        
104 Ibid. 
105 Ibid. 
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tercinta ini harus kita jaga dari aliran yang berbahaya ini. Karena 

jika dibiarkan tentunya akan menjadi salah satu celah yang dapat 

merusak keutuhan beragama, khususnya agama Islam di Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 


