
ITUI lelunrhan [atra Sesat Syi'ah
Untuk yang kesekian kalinya, kembali Masjid Al

Fajr yang berlokasi di Jalan Cijagra Raya Buah
Bandung menjadi tempat torehan sejarah
perjuangan membentengi aqidah ummat dari
viru s-virus aqidah ya ng senantiasa
bergentayangan seiring dengan berputarnya roda
kehidupan. Tepatnya, Ahad (221412012) lalu,
ratusan ulama dari berbagai daerah berkumpul di
masjid ini, mereka datang atas undangan Forum
Ulama Ummat lndonesia (FUUI) dalam acara
Musyawarah 'Ulama dan Ummat lslam lndonesia
dengan agenda tunggal: "Merumuskan Langkah
Sfrateg,s Untuk Menyikapi Upaya Penyesatan dan
Penghinaan oleh Para Penganut Syi'ah" .

Tidak kurang dari 200 ulama dari berbagai
wilayah di lndonesia hadir, di antaranya dari Jawa,
Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa
Tenggara Barat, Aceh dan lain-lain. Ulama-ulama
tersebut hadir dari berbagai pesaniren dan ormas
lslam yang ada di lndonesia seperti Nahdatul
Ulama, Persis,'Muhammadiyah, Hidayatullah, Al
lrsyad, LPPI, DDll, PUl, FUl, MUI Pusat, termasuk
juga Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)
Aceh. Musyawarah dihadiri Gubernur Jawa Barat,
Ahmad Heryawan, Lc dan Wali Kota Bandung,
Dada Rosada.

Dalam sambutannya, Ketua FUUI, Athian Ali,
menegaskan acara ini merupakan bentuk respon
dari banyaknya Ummat lslam yang meminta

Dari Redaksi
Pembaca, Selamat &

Sukses atas
terselenggaranya
Musyawarah Ulama dan
Ummat ke-2, Ahad eA4)
lalu. Upaya pengokohan
akidah ummat sangat
diperlukan dalam
menghadapi virus-virus
akidah yang senantiasa
berinteraksi seiing dengan
roda kehidupan. Faham-
faham kesesatan, muncul
hampir berbarengan dengan
turunnya risalah lslam yang
dibawa Rasulullah Saw.

Untuk itu, semua elemen
terutama para ulama yang
masih lstiqomah
menegakkan kebenaran
llahi di muka bumi ini
hendaknya bersatu padu
dalam barisan yang rapi
untuk sama-sama
menghadapi kaum penyeru
kesesalan.

Kta berharap semoga
segala upaya yang. sedang
kita perjuangkan dalam
ra ng ka me mtE nte ngi akid ah
ummat mendapatkan
ke m udahan dan pe ftolong?n
Allah SVy'T. Amin! Dan hasil-
hasil musyawarah ulama
dan ummat dapat temlisasi
yang selanjutnya dapat kita
rasakan bersama dalam
rangka kita meniti. hidup di
jalan-Nya.

Pemied;
Tardjono Abu Muas:



kejelasan hukum serta desakan
para pimpinan Ormas lslam dan
para 'Ulama untuk dikeluarkannya
f atwa tentang Syi'ah yang
menganggap Al Qur'an bukan kitab
suci, menghujat dan mengafirkan
para Shahabat RA dan faham-
faham meresahkan la in nya.
Terlebih ajaran ini "terkesan
seperti" lslam, padahal
sesungguhnya sangat sesat dan
menyesatkan. "Kami berupaya
untuk membentengi dan
menyelamatkan umat lslam dari
bahaya Syi'ah di negeri ini," tegas
Athian.

Lebih lanjut, Athian menjelaskan
perihal ciri-ciri keberadaan mereka
yang mengaku beragama lslam
ietapi meyakini, mengajarkan dan
menjalankan faham-faham sesat
dan menyesatkan di antaranya: Al
Qur'an bukan kitab suci karena
isinya telah diubah (fahrfl; Jika pun
dipergunakan hanyalah untuk
memperdaya Ummat lslam. Hadits
hanya dapat d iterima b ila
diriwayatkan oleh Ahlul Bait dan
dinyatakan sah oleh imam mereka.
Mencaci maki, menghujat, dan
mengafirkan para lstri Rasulullah
Saw dan para Shahabat RA
iermasuk Abu Bakaf Umar bin
Khatab dan Utsman, merupakan
bagian 'amal sholeh, karena
sepeninggal Rasulullah Saw
semua Shahabat murtad kecuali
tidak lebih dari 10 orang, di

antaranya Al-Miqdad bin Al-Aswad,
Abu Dzar Al-Ghifari dan Salman Al-
Farisy. tjma' para 'ulama hanya
dapat diterima apabila dinyatakan
sah oleh imam mereka. lmam
mereka dianggap ma'shum dalam
pengertian suci dari segala dosa
dan kesalahan, karena itu setiap
perkataan dan perbuatannya pasti
benar dan setiap yang dilarangnya
pasti salah. lmam mereka dapat
memastikan peristiwa yang akan
terjadi. Menghalalkan taqiyyah
(munaf ik) dengan tujuan
menyembunyikan identitas mereka
yang sebenarnya. Menghalalkan
perzinaan dengan dalih nikah
mut'ah (kawin kontrak).

Sebelum menyampaikan Fatwa
tentang Syi'ah, Athian, terlebih
dahulu menyampaikan beberapa
dasar pertimbangan untuk
memperkuat keputusan keluarnya
fatwa, di antaranya: Fatwa tentang
Syi'ah dan faham-faham tersebut di
atas dari para'Ulama terdahulu di
antaranya Hanafi, Malik, Syafi'i,
Ahmad, Al-Bukhori, Al-Ghozali, lbn
Hazm, lbnu Katsir, Al-Qurthubi, lbn
Taim iyah, Asy-Syaukani dan
banyak lagi; Fatwa Lajnah Daimah
lil Buhutsil llmiyah wal lfta', (8126$;
Hasil Muktamar Rabithah Ulama
Mu slimin, 27-28 Robi'ul Awwal 1 432
H/2-3 Maret 2011 M; Keputusan
Konferensi lslam lnternasional, 27 -
29 Jumadil Awwal 1426 H/4-6 Juli
2005 M yang dihadiri oleh para
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'Ulama dari seluruh dunia termasuk
lndonesia; Mudzakaroh Khos
Jawatan Kuasa Fatwa Majlis
Kebangsaan Malaysia, 5 Mei 1996;
Rekomendasi Majelis Ulama
lndonesia (MUI) Pusat "Mengenai
Syl'ah", Jumadil Akhir 1404 H/Maret
1984 M, Fatwa MUI Pusat Tahun
2007 "Tentang 10 kriteria Aliran
Sesat" dan Fatwa MUI Provinsi
Jawa Timur No.Kep-01/SKF-
MUll Jr Ml I I 201 2 " Te nta ng
Kesesalan Ajaran Syi'ah"; Surat
resmi Pengurus Eesar Nadhlatul
Ulama (PBNU)
No.724lA. I 1.03/1 01 997 tertanggal
14 Oktober 1997 yang
mengingatkan Ummat lslam agar
waspada terhadap propaganda
Syi'ah dan perlunya Ummat lslam
memahami perbedaan prinsip
Ajaran lslam dengan Syi'ah. Surat
Edaran Departemen Agama
Republik lndonesia
No.D/Ba.01/48651 1983 "Tentang:
Hal lkhwal Mengenai Golongan
Syi' ah" ; Berbagai pernyataan sikap,
keputusan maupun fatwa mutakhir
dari banyak'Ulama maupun
lembaga-lembaga lslam lainnya
berkenaan dengan faham-faham di
atas.

Maka setelah melalui pengkajian
mendalam berdasar Al-Quran dan
As-Sunnah yang dilaksanakan para
'Ulama, dengan ini Forum 'Ulama
Ummat lndonesia memutuskan
untuk mengeluarkan fatwa.

Adapun, "Tiga" butir isi Fatwa
FUUI nomor 04/Rabiuts Tsani/1433
tentang Syi'ah: Pertama,
pribadiikelompok yang meyakini,
mengajarkan dan menyebarkannya
secara keseluruhan maupun
sebagian dari faham Syi'ah di atas,
yang meyakini dirinya pengikut
syiah maupun tidak, adalah sesat
dan menyesatkan serta berada di
luar lslam. Kedua, Umat lslam
wajib membatasi interaksi, baik
pribadi maupun kelompok dengan
pengikut faham Syi'ah u ntuk
menghindarkan diri dan keluarga
dari pengaruh ajaran sesat mereka.
Ketiga, Pemerintah lndonesia
berkewajiban mengambil tindakan
terhadap pribadi maupun kelompok
Syi'ah, karena telah menodai
kemurnian ajaran lslam sekaligus
untuk menghindarkan konflik yang
lebih besar sebagaimana terjadi di
negara-negara lain. Fatwa ditanda
tangani, K.H. Athian Ali M. Da'i, MA
sebagai Ketua FUUI dan K.H. Abdul
Qodir Sodiq sebagai Penasihat
FUUI.

Usai sambutan Ketua FUUI
d isusu I sambutan Wali Kota
Bandung, Dada Rosada,
mengharapkan rekomendasi hasil
musyawarah ulama dapat menjadi
panduan Pemerintah Kota
Bandung yang telah
mendeklarasikan Bandung Kota
Bermartabat dan Bandung Kota
Agamis tetap terpelihara dengan



baik. Pada akhir sambutannya,
Dada, berharap FUUI bisa menjadi
perekat Ummat, Ulama dan
Umaro.

Di tempat yang sama, dalam
sambutannya, Gubernur Jawa
Barat, Ach mad Heryawan
mensyitir pertanyaan seorang
sahabat sekaligus diplomat yang
sangat cerdas, Hudzaifah lbnul
Yaman yang mengajukan
pertanyaan kepada Rasulullah
Saw Hudzaifah bertanya: Wahai
Rasulu llah, apakah setela h
kebaikan yang Engkau bawa akan
ada keburukan? Jawab Rasul:Ada!
Wallahu 'alam, keburukan yang
disebut Rasulullah adalah kalimat
yang sangat terbuka "boleh jadi"
salah satunya adalah Syi'ah atau
Mu'tazilah atau Khawarij, tegas
Heryawan. Dalam sambutannya
pula, Heryawan berpesan agar
Ulama dan Umaro hendaknya
bekerja sama dalam menjaga
kemurnian aqidah ummat lslam
dari penyeru-penyeru yang bukan
menuju ke pintu syurga tapi malah
ke pintu neraka.

Sebelum musyawarah dimulai,
terlebih dahulu ada penyampaian
pandangan dari beberapa utusan
yang dikemas dalam bentuk
"pandangan umum". Pada inlinya
beberapa perwakilan
menyampaikan dukungan atas
terselengg ara nya musyawarah
ulama dan ummat ke-2 dan

berharap momen musyawarah
menjadi pemersatu dalam
menyikapi permasalahan yang
sedang dihadapi ummat lslam,
khususnya yang aktual adalah
masalah Syi'ah.

Musyawarah peserta dibagi ke
dalam "tiga" komisi: Komisi
Strategis, Taktis dan Sosialisasi.
Masing-masing komisi
me m presentasikan hasil dari
m u syawa ra h nya tentang
rekomendasi penanganan Syi'ah di
lndonesia.

Komisi Strategis merumuskan
langkah-langkah antisipasi upaya
penyesatan dan penghinaan
kelompok Syi'ah melalui bidang
politik dan hukum. Komisi ini
diketuai, K.H. Drs. M. Nuruddin A.
Rahman, SH, di antaranya telah
menyepakati: Merekomendasikan
kepada MUI Pusat agar
mengeluarkan Fatwa tenta ng
kesesatan faham Syi'ah dan
menghentikan seluruh kegiaian
Syi'ah dari pusat sampai daerah;
Mensosialisasikan kepada
masyarakat tentang kesesatan
Syi'ah melalui berbagai lembaga
atau forum halaqoh yang bersifat
ilmiah bekerja sama d engan
be rbag a i lembaga sosial
keagamaan di seluruh lndonesia;
Meminta kepada Menkumham,
Menteri Agama, dan Kejaksaan
Agung agar mencabut izin seluruh
organisasi, yayasan, atau lembaga
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yang berada di bawah naungan
Syi'ah dan atau yang berfaham
Syi'ah; Merekomendasikan kepada
pemerintah melalui Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan agar
menutup kegiatan lranian Comer di
seluruh perguruan tinggi lndonesia;
Memperkokoh Ukhuwah
lslamiyyah melalui pertemuan
tahunan seluruh tokoh, ormas, para
ulama dan cendekiawan lslam
seluruh lndon esia; Mengajak
bertaubat kepada seluruh tokoh
dan penganut Syi'ah agar kembali
kepada ajaran lslam yang benar
(Ahlussunnah Wal Jama'ah) dan
apabila tidak, maka akan
memproses secara hukum mereka
sebagai bentuk penistaan agama
seperti pada kasus Jalaluddin
Rakhmat di Makassar dan kasus
Tajul Muluk di Sampang Madura;
Forum ini bersama-sama seluruh
masyarakat muslim lndonesia siap
mengawal seluruh hasil
rekomendasi sampai ada tindakan
kongkrit dari pihak terkait (MUl
Pusat, Kejaksaan Agung, Menteri
Agama, Menteri Hukum dan HAM,
Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan, dan Mabes POLRI).
Mengusulkan kepada UIN Alauddin
Makassar agar meninjau kembali
rencana pemberian gelar doktor by
risef kepada Jalaluddin Rakhmat,
yang ditengarai sebagai tokoh
penggiat Syi'ah di lndonesia.

Adapun komisi taktis yang

diketuai, K.H. Luthfi Bashori, Lc,
meru muskan strategi untuk
menghadapi kegiatan penyesatan
dan penghinaan oleh penganut
Syiah. Di antaranya te lah
menyepakati: Memperkuat
masyarakat dengan ca ra
memberikan pemahaman
kebenaranAhli sunnah wal jamaah
dan bahaya kesesatan syiah,
melalui penerbitan buku,
penyampain para Da'i, Khotib,
DKM, dan ormas yang ada;
Me mbe nte n gi Ummat lslam
lnternal dan Eksternal; Tembusan
kepada seluruh DKM; Pembuatan
Enslikopedi dan buku ringkas
Bahaya Syi'ah; Menugaskan Para
Da'i untuk memberi pencerahan
kepada masya ra kat tentang
bahaya Syi'ah; Memasukkan ke
dalam Kurukulum / Ektrakulikuler
tentang bahaya Syilah; Membekali
para K h otib J u m'at untuk
menerangkan tentang kesesatan
Syi'ah. Gerakan Praktis Anti Syi'ah,
di antaranya: Membuat Posko atau
Garda gerakan Anti Syi'ah;
Melibatkan MUI dan semua Ormas
di semua tingkat; Mengadakan
pelatihan metode penyampaian
dan analisa sosial bahaya Syi'ah;
Menerbitkan dan membuat Strikel
Poster, Banner, Situs dan Sms
Center berisi bahaya Syi'ah;
Membuat gerakan Aksi damai :

lndonesia Tanpa Syi'ah;
Memperingatkan masyarakat
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terhadap bahaya penerbiLpenerbit
yang terindikasi terlibat gerakan
Syi'ah; seperti Mizan, Al Huda
Jakafta, Al Bayan dan lain-lain;
Memperingatkan masyarakat
terhadap media ceta k dan
elektronik yang terindikasi
mensponsori gerakan Syi'ah di
lndonesia, antar lain TV Al Hadi,
Radio Rasil, Majalah Syiar danlain-
lain. Pembekalan para Da'i
tentang s e s atnya Syiah
berdasarkan dari Kitab-kitab
rujukan utama Syi'ah:
Mengadakan penerbitan khusus 4
buku rujukan Utama Syiah (Al Kafi,
Al lstibshar, At Tahdzib, dan Man
Laa yahduruhul Faqih);
Memberikan catatan dalam
penerbitan buku di atas tentang
kesesatannya untuk disampaikan
kepada para Da'i dan tokoh
masyarakat

Sedangkan komisi sosialisasi
yang diketuai, K.H. DR.
Muhammad Rizal lsmail,
membahas tentang la ng kah-
langkah sosialisasi kepada
masyarakat, baik perorangan atau
lembaga yang menjelaskan akan
bahaya Syi'ah. Di antaranya telah
disepakati: Mendata media-media
AHLU SUNNAH yang siap bekerja
sama dalam sosialisasi bahaya
dan kesesatan Syi'ah; Menerbitkan
dan mempublikasikan mengenai
bahaya dan kesesatan Syiah;
Menyelenggarakan seminar, panel

diskusi, dauroh, tabligh akbar dan
kegiatan-kegiatan la in yang
membahas mengenai kesesatan
dan bahaya Syi'ah;
Menginformasikan seluas mungkin
mengenai keberadaan para aktivis,
lembaga, penerbit, buku, dan media
lainnya tentang organisasi dan
gerakan Syi'ah maupun para
pendukungnya; Mensosialisasikan
hasil Musyawarah 'Ulama dan
Ummat lslam lndonesia ke-2 seluas
mungkin; Mengadakan kerja sama
dalam m e n s o s i a I is a s i k a n
kesesatan dan bahaya Syi'ah
dengan narasumber dalam dan luar
negeri yang menguasai tentang
kesesatan Syi'ah; Mengumpulkan
dan mend istribusika n berbagai
bahan kontra Syi'ah dan referensi
yang bersifat soft copy dan hard
copy, cetak dan elektronik dari
berbagai sumber dan referensi yang
dimiliki sebagai bahan kajian dan
membangun pusat data base.;
Membuat website, mailing group,
blog mengenai kesesatan dan
bahaya Syi'a h; Menyisipkan
sebanyak mungkin tentang
kesesatan dan bahaya Syi'ah dalam
kegiatan Khutbah Jum'at, tabligh,
media cetak, elektronik dan lain-
lain.

Usai Musyawarah, dilaksanakan
Press Conference (PC) yang
dihadiri oleh para wartawan dari
berbagai media termasuk salah
satu di antaranya Crew Radio
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Dakwah Streaming:
www.radiorisalah.com, yang
selama berlangsungnya
Musyawarah menyiarkan langsung
jalannya acara sehingga sosialisasi
pemberitaan Kesesatan Syi'ah
dapat berlangsung cepat dan
akurat yang didengarkan secara
langsung tidak kurang dari 300
pendengar baik yang ada di dalam
maupun di luar negeri. Hanya
dalam h itu nga n "jam" berita
mengenai hasil musyawarah dan
Fatwa FUUI tentang Kesesatan
Syi'ah telah beredar di dunia maya
dalam bentuk website, blog
maupun mailing group dan telah
dialihbahasakan dalam beberapa
bahasa di antaranya lnggris,
Perancis, Malaysia dan lain-lain
hingga berita ini naik cetak telah
diakses tidak kurang dari 24 ribu
akseser-

Tiga pembicara dalam Press
Conference adalah, K.H. Athian Ali
M. Da'i, MA, Ustadz Hartono
Ahmad Jaiz, dan KH. DR.
Muhammad Rizal lsmail. Pada
akhir acara tersebut, KH. Athian Ali
Da'i menyatakan : "Semangat
lahirnya Musyawarah hari ini kita
ingin para ulama berkum pu I

kemudian merumuskan langkah-
langkah kongkrit uniuk
menghentikan gerakan Syi'ah.
Bukan untuk mendiskusikan sesat
dan tidaknya, karena itu semua
sudah sepakat. Jadi kita sudah

tidak akan melayani lagi diskusi
soal sesat dan tidak sesat. Karena
itu, malah kita jadi melecehkan
ulama sedunia, seolah-olah kita
masih meragukan fatwa mereka
tentang sesatnya Syi'ah".

Memenuhi permintaan salah
seorang wartawan yang meminta
pesan kepada para ulama bagi
kawula muda dan mahasiswa
tentang penolakan faham Syi'ah,
K.H. DR. Muhammad Rizal lsmail
mewakili juru bicara berpesan: Agar
lebih memperkuat keimanan,
jangan sampai termakan oleh
doktrin-doktrin pemikiran kaum
Syi'ah dan kemudian menganggap
kaum Syi'ah sebagai tokoh
pemersatu umat lslam atau tokoh
pimpinan umat lslam, tokoh idola.
Terlebih lagi menjadikan seolah-
olah lran itu sebagai symbol
kekuatan umat lslam. Tidak
terpesona dengan usaha-usaha
rayuan mereka seperti nikah
mut'ah, juga dengan didirikannya
lranian Corner di beberapa
kampus-kampus dan juga
beasiswa-beasiswa kuliah di lran.
Karena dari situlah program "pen-
syi'a h-an" mereka. Mengajak
mahasiswa untuk ikut serta
mendukung penolakan Syi'ah.
Dimungkinkan uniuk d ibentuk
semacam forum mahasiswa Anti
Syi'ah ....(Tardjono Abu
M u as/www. rad ioi s al ah. com)



MUTIARA AL.QUR'AN & HADITS
"Katakanlah bahwa aku tidak layak menggantinya sesuai dengan kemauanku.

Sesungguhnya aku hanya mengikuti wahyu yang diturunkan kepadaku. Sungguh,
aku sangat takut terkena azab yang pedih jika menyelisihi perintah Rabb-ku

(Yunus:15)

"Akan tetap ada segolongan dari ummatku yang menunjukkan kebenaran, sehingga
datang kepada mereka urusan Allah sedangkan mereka dalam keadaan menang"

(HR. Bukhari)
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