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MUI :                                                        

Syiah Bukan Ajaran Sesat 
 

Jakarta, Pelita 

Ketua Majelis Ulama Indonesia Prof. Umar Shihab sepakat dengan pernyataan Ketua 

Umum PP Muhammadiyah Prof. Din Syamsuddin bahwa Syiah bukan ajaran sesat.  

 

Baik Sunni maupun Syiah, tetap diakui Konferensi Internasional Ulama Islam di 

Makkah dua tahun lalu, sebagai bagian dari Islam. 

 

Hal itu dikatakan Umar Shihab di Jakarta ( Minggu, 1/1 ) menanggapi aksi pembakaran 

pesantren Syiah di Sampang, Madura, Kamis lalu. 

 

Karena itu, kakak kandung mantan Menteri Agama M. Quraish Shihab meminta umat 

Islam kembali mengartikan Islam sebagai rahmah lil 'alamiin. Terkait perbedaan, dia 

mengutip Sabda Rasulullah Muhammad SAW, bahwa perbedaan itu adalah rahmat. 

Karena itu, ungkapnya, MUI Pusat akan melakukan pertemuan dengan MUI Sampang, 

Jawa Timur, yang memfatwakan Syiah itu ajaran sesat. 

 

"Kita belum ada rencana untuk evaluasi MUI daerah, terutama Sampang. Tapi insya 

Allah kita akan ikuti perkembangan. Selasa besok kita ketemu," ungkap Guru besar 

Ilmu Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini. 

 

MUI Sampang, menurutnya, kurang memahami bagaimana kedudukan dan pemikiran 

Islam Sunni dan Syiah. Atau mungkin, dia menduga, ada kelompok-kelompok atau 

oknum tertentu yang tidak ingin umat Islam bersatu. 

 

 "Ada yang tidak ingin Islam ini menyatu. Sehingga ( umat Islam ) ditunggangi, bahkan 

dihasut, yang malah jauh dari ajaran Islam seperti membakar rumah," tandasnya.  

 

Sementara, Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia ( IJABI ) akan melayangkan protes ke 

MUI Pusat. Hal itu akan dilakukan jika MUI Jawa Timur terbukti memutuskan Syiah di 

Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur sebagai aliran sesat. 

 

“IJABI akan investigasi keputusan MUI Jawa Timur itu. Jika terbukti memutuskan 

Syiah sebagai aliran sesat, maka kita akan melayangkan somasi,” ujar Ketua Dewan 

Syura IJABI, Jalaluddin Rakhmat saat jumpa pers di Kantor Pusat IJABI, Jakarta, Sabtu 

( 31/12 ). 

 

Ia mengatakan, Syiah adalah kelompok Islam yang pertama kali masuk ke Idonesia. 

Buktinya adalah kuburan para wali-wali yang ada di Indonesia. Paham Syiah kalah 
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hanya karena kelompok Sunni paling banyak di Indonesia. “Jadi Syiah tidak sesat”, 

ujarnya. 

 

Jalaluddin menuturkan, banyak yang belum memahami Syiah sehingga menuduh 

kelompok ini sesat. Padahal jika ada dialog, maka proses saling memahami akan 

tercapai. 

 

Ia mencontohkan, tidak benar Syiah memperbolehkan jamaahnya untuk tidak shalat 

Jumat. Jalaluddin juga membantah jika Syiah menambah lafaz adzan. “.Bahkan kami di 

IJABI, nikah mut’ah diharamkan.Tidak benar juga lafaz adzan kami tambah,” sebutnya. 

 

Dimanakah letak perbedaan dua mazhab besar Islam, Sunni dan Syiah ? Menurut Ketua 

IJABI Jalaluddin Rakhmat, perbedaannya terletak dasar hadits yang digunakan kedua 

aliran besar tersebut. Jika hadits Sunni paling besar berasal dari sahabat nabi seperti 

Abu Hurairah, maka hadits Syiah berasal dari Ahlul Bait ( Keluarga Nabi Muhammad 

SAW ). “Jadi bukan berarti ajaran Sunni itu salah. Sebaliknya, ajaran Syiah juga tidak 

slah,” ujarnya. 

 

Quraish Shihab dalam bukunya “Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan, Mungkinkah ?” 

menyatakan bahwa perbedaan Sunni dan Syiah sangat kecil bila dibandingkan 

persamaannya. Menurut dia, perbedaan yang paling menonjol adalah menyangkut 

imam, yaitu siapa yang memimpin Islam setelah Nabi Muhammad SAW meninggal. 

 

Kaum Sunni, Ahlus-Sunnah wal Jama’ah atau lebih sering disingkat Ahlul-Sunnah, 

dianut sekitar 80-90 persen umat Muslim sedunia. Sedangkan sisanya adalah Syiah. Di 

Iran, menurut Duta Besar Iran untuk Indonesia Mahmoud Farazandeh, perbedaan Sunni 

dan Syiah lebih bermuatan politik. 

 

Penjarahan 

 

Dari Sampang, kondisi penjarahan harta benda  pengikut kelompok Islam Syiah, korban 

pertikaian dengan kelompok Islam Sunni, di Sampang, Madura, hingga kemarin masih 

berlanjut. Konflik yang sebenarnya tak ada hubungannya dengan agama ini masih 

memanas. 

 

“Kali ini yang menjadi sasaran penjarahan, hewan ternak yang masih kami tinggal di 

rumah.” Kata  seorang  pengikut Syiah,  Hubaidi,  di Sampang,  Minggu. Pengikut 

kelompok Islam Syiah  yang  sebelumnya  tinggal  di  Dusun  Nangkernang,  Desa 

Karang Gayam,  Sampang itu mengaku, beberapa  ekor  ayam  miliknya  sudah  habis  

dijarah masa ■  (zis/rud)  

 

Sumber : Harian Pelita, Senin, 2 Januari 2012 / 8 Shafar 1433 H 

 

 

Jalan Kehidupan | http://jalmilaip.wordpress.com/dunia-islam/ 

 


