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BAB II 

KEMUNCULAN  IJABI  DI  TENGAH  KEBERAGAMAAN  JEMBER 

 

Pada bab II ini peneliti akan membahas gambaran umum mengenai 

keberagamaan di Kabupaten Jember berdasarkan temuan data sekunder maupun 

hasil penelitian lapangan dalam format poin-poin. Dimulai dari pembahasan 

tentang kondisi kehidupan antarumat beragama di Kabupaten Jember, aliran-aliran 

Islam yang terdapat di Jember, jumlah bangunan ibadah serta contoh kasus 

pengerusakan tempat ibadah yang pernah terjadi, kelahiran IJABI berikut struktur 

organisasinya di lingkup nasional, kemudian berlanjut pada kondisi minoritas 

Syiah di Jember sebelum adanya IJABI, dan terakhir adalah bahasan tentang 

kemunculan IJABI sebagai organisasi gerakan sosial di Jember.    

II.1 Kehidupan Beragama di Kabupaten Jember 

II.1.1  Pemeluk Agama dan Aliran Keyakinan 

Kabupaten Jember terletak di Propinsi Jawa Timur dan secara administratif 

memiliki 31 kecamatan di bawah wilayah kerjanya. Menurut penghitungan sensus 

penduduk pada tahun 2011 oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur 

mengutip Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, secara 

demografis Kabupaten Jember memiliki komposisi penduduk perempuan lebih 

banyak sebesar 1.162.394 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk laki-laki mencapai 

angka 1.105.757 jiwa. Jika ditotal jumlah penduduk perempuan dan laki-laki di 

Kabupaten Jember, maka didapat jumlah sebanyak  2.268.151 jiwa atau bila 
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diprosentasikan maka mencapai angka 5.5%. Jumlah penduduk ini diperkirakan 

akan terus mengalami pertumbuhan. 

Mengenai kehidupan beragama secara umum, secara kuantitas berdasarkan 

statistik Kementerian Agama Propinsi Jawa Timur pada tahun 2013 jumlah umat 

pemeluk 6 agama resmi yang diakui oleh pemerintah di Kabupaten Jember 

menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Kabupaten Jember merupakan pemeluk 

agama Islam dengan angka sebesar 2.040.648 jiwa. Data ini tidak 

mengklasifikasikan lebih lanjut aliran Islam atau afiliasi organisasi masyarakat 

keagamaan Islam manakah yang memiliki jumlah penganut terbesar. Meski 

demikian bila diamati terlihat bahwa mayoritas pemeluk Islam di Kabupaten 

Jember beraliran Ahlussunnah wal Jamaah (Sunni) dan menjalankan ritual 

keagamaan menurut tata cara Nahdliyin. Secara formal bisa dilihat dengan adanya 

Kantor Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama di Jalan Imam Bonjol 41 A, 

Kecamatan Kaliwates dan banyaknya lembaga pendidikan pondok pesantren yang 

berafiliasi ke NU atau secara praktik keagamaan mengikuti Nahdliyin.  

Sedangkan di masyarakat bisa diamati seperti misalkan setiap malam Jumat 

selepas sembahyang Isya, baik di rumah warga maupun langgar digelar majelis 

Yasinan dan tahlilan untuk mendoakan kerabat yang telah meninggal dunia. 

Peneliti menjumpai tradisi ini di Kecamatan Puger. Terlihat banyak rumah warga, 

langgar, dan sedikit masjid yang dijadikan tempat Yasinan. Ritual Yasinan 

dibedakan antara majelis bapak-bapak dan ibu-ibu, tidak dijadikan dalam satu 

tempat.  
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Meski sama-sama Sunni, tradisi ini tidak dikenal oleh kelompok 

Muhammadiyah karena dianggap sebagai tindakan mengada-ada yang tidak ada 

tuntunan dalil ayatnya (bid’ah). Ketika ibadah shalat Jumat, masjid-masjid 

menggunakan dua kali adzan sebagaimana tradisi Nahdliyin. Khatib atau 

penceramah shalat Jumat menggunakan tongkat dan di beberapa masjid ada 

ceramah yang menggunakan bahasa Arab, bahasa Madura, maupun bahasa Jawa. 

Contoh lain yang dijumpai peneliti adalah adanya kajian rutin semalam suntuk 

tafsir kitab klasik seperti Tafsir Jalalain yang dihadiri kyai-kyai NU dari berbagai 

kecamatan di sebuah langgar di Kecamatan Tanggul dengan pemateri tetapnya 

Kyai Haqi, alumni Pesantren Sidogiri.  

Kemudian setiap satu bulan sekali menurut penanggalan Jawa ada hari yang 

disebut Jumat Legi. Oleh masyarakat Nahdliyin Jember hari tersebut lebih dikenal 

sebagai Jumat Manis dan umum dirayakan dengan menggelar pengajian akbar, 

biasanya mengundang seorang kyai untuk berceramah. Tradisi shalawatan model 

NU di area terbuka sambil diiringi alat musik hadrah sering diadakan di Jember 

ketika perayaan tertentu, misalkan peringatan haul (hari wafat) seorang kyai atau 

gus, maulid Nabi Muhammad, dan ketika ulang tahun lembaga yang berafiliasi ke 

NU. Seperti yang dapat didokumentasikan oleh peneliti di Kecamatan Kencong, 

dalam memperingati hari jadi SMK Yayasan untuk Pendidikan dan Sosial Ma’arif 

(Yunisma) Nahdlatul Ulama, para siswa beserta masyarakat umum di sekitar 

sekolah mengadakan sholawatan mengundang Majelis Sholawat Al Musthofa 

Lumajang – Jember di lapangan terbuka pada hari Sabtu, 25 April 2015.  
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Para santri mengibarkan bendera bergambar logo SMK Yunisma dan logo 

NU sembari bershalawat. Barisan serbaguna atau banser NU juga dikerahkan 

untuk mengatur lalu lintas serta menertibkan peserta jamaah. Tidak lupa jika usai 

acara shalawatan jamaah yang hadir akan diberikan berkatan berupa sekotak nasi 

bungkus berikut buah-buahan dibungkus dalam wadah kain berwarna-warni. 

Gambar II.1 Tradisi Shalawatan Memperingati Hari Jadi SMK YUNISMA 
Milik NU di Kecamatan Kencong 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2015 

Muslim Sunni Jember yang bergabung dengan organisasi Muhammadiyah 

juga eksis. Dibuktikan dengan adanya bangunan sekretariat Pimpinan Daerah 

Muhammadiyah Kabupaten Jember di Jalan Bondoyudo 7, Kecamatan Patrang 

maupun sekolah swasta Muhammadiyah dan Pondok Pesantren Putra-Putri Baitul 

Arqom di Kecamatan Balung. Meskipun dalam beberapa aspek praktik 

keagamaan terdapat perbedaan pendapat antara Muhammadiyah dan NU, namun 

hal ini tidak sampai menimbulkan konflik fisik. Justru dalam temuan lapangan 
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dijumpai mustasyar NU Kabupaten Jember, Kyai Masykur Hadi, sering dimintai 

menjadi khatib maupun imam shalat Jumat di masjid milik Muhammadiyah di 

Desa Nogosari, Kecamatan Rambipuji. Pernah pula ketua umum PP 

Muhammadiyah, Din Syamsuddin, berkunjung ke Kota Jember dan mengundang 

Hasyim Muzadi, Kyai Masykur Hadi, elemen pemuda NU, serta simpatisan 

Muhammadiyah ke Alun-alun Jember untuk berdialog membahas persoalan 

metode hisab dan rukyat sebagai penentu awal bulan Ramadhan. Adapun 

Muhammadiyah jarang melakukan kegiatan terbuka bila dibandingkan dengan 

NU. Menurut cucu salah satu tokoh Muhammadiyah Kecamatan Kencong, salah 

satu faktor penyebabnya adalah kurangnya kesadaran anggota untuk membayar 

iuran kegiatan. 

Di luar kelompok NU dan Muhammadiyah terdapat kelompok Islam lain 

yang jumlahnya lebih kecil seperti Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dan 

Jamaah Tabligh. Meski sama-sama Sunni secara aliran keislaman, fokus Jamaah 

Tabligh lebih pada mengajak masyarakat Jember untuk shalat berjamaah di masjid 

dan dakwahnya tidak menyentuh isu-isu sensitif seperti perbedaan mazhab atau 

fiqih karena dinilai hanya akan membawa umat pada perpecahan. Seperti 

dituturkan oleh muballigh Dayat berdasarkan pengalamannya, setelah seseorang 

menyatakan baiat pada Jamaah Tabligh maka dia akan dibina di Jakarta untuk 

kemudian dikirim ke pusat Jamaah Tabligh sedunia di India dalam rangka 

pembinaan lebih lanjut.  
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Bila sudah lulus maka yang bersangkutan akan dikirim kembali ke negara 

asal untuk berdakwah di pelosok daerah bersama rombongan yang minimal terdiri 

atas 2 orang. Satu orang bertugas sebagai pendakwah, sedangkan anggota lain 

bertugas sebagai pengingat yang tugasnya membantu secara moral dengan 

berdzikir sekaligus mengingatkan jika pendakwah berbuat kesalahan. Oleh 

kalangan NU Jember, Jamaah Tabligh dijuluki sebagai “Jamaah Kompor” karena 

ciri khas mereka ketika berdakwah ke kampung-kampung adalah membawa ransel 

perbekalan berikut kompor sumbu. Sekali dalam sebulan pada malam Jumat, 

Jamaah Tabligh Jember mengadakan musyawarah besar daerah di Masjid Al 

Nuur, Kecamatan Sumbersari. Dalam musyawarah, setelah melaksanakan shalat 

Magrib dan Isya secara berjamaah para muballigh (pendakwah) membahas 

bagaimana situasi umat Islam di Jember serta saling bertukar kisah mengenai 

pengalaman dakwah di kecamatan yang ada.  

Keberadaan Jamaah Tabligh relatif masih bisa diterima warga NU Jember 

karena tidak menyentuh masalah fiqih dalam dakwahnya. Hanya saja ketika 

berdakwah mengajak warga untuk shalat berjamaah di masjid ada saja 

hambatannya mulai dari tidak dihiraukan, hingga diusir seperti ketika menginap di 

Masjid Jami’ Al Falah Kencong. Jamaah Tabligh dianggap merusak keindahan 

masjid karena menggunakan kompor sumbu dan makan di lingkungan masjid. 

Akhirnya, kelompok muballigh tersebut pindah ke Kecamatan Kasiyan yang lebih 

dapat menerima pendekatan dakwah Jamaah Tabligh. Pernah pula terjadi kasus 

Kyai Masykur digagalkan oleh oknum Jamaah Tabligh untuk menjadi khatib di 

masjid Muhammadiyah karena masalah pribadi, yakni Kyai Masykur sempat 
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menolak tawaran untuk dikader menjadi anggota Jamaah Tabligh. Di sisi lain 

terdapat pula Hizbut Tahrir Indonesia yang sempat memiliki basis di Desa 

Wringin Agung, Kecamatan Jombang namun kemudian jarang terdengar lagi 

karena ajaran yang diusung melalui buletin mingguan Al-Islam yang 

didistribusikan di masjid-masjid ketika ibadah Jumat dinilai keras oleh 

masyarakat sekitar.          

Bila dibandingkan secara kuantitas dengan Islam, adapun agama dengan 

penganut berjumlah terbesar kedua adalah Katolik sebanyak 17.371 jiwa. 

Kemudian Kristen Protestan berjumlah 14.594 jiwa. Sedangkan pemeluk Hindu 

terdata sebesar 10.182 jiwa dan pemeluk agama paling sedikit jumlahnya adalah 

Budha dengan total 3.401 jiwa. Meskipun Konghucu diakui sebagai agama resmi 

oleh pemerintah, namun berdasarkan tabel data yang dihimpun oleh Kementerian 

Agama Propinsi Jawa Timur, tidak terdapat penduduk di Kabupaten Jember yang 

menganut agama Konghucu. Di luar enam agama resmi yang diakui oleh 

pemerintah, terdapat aliran kepercayaan yang dianut oleh komunitas kecil seperti 

Baha’i di Kecamatan Balung yang meyakini bahwa semua agama adalah sama 

dan komunitas Kejawen di Kecamatan Tanggul yang sempat mengadakan diskusi 

informal dengan dewan syura IJABI Kabupaten Jember mengenai isi Kitab 

Primbon Betaljemur Adammakno.  

II.1.2 Fasilitas Rumah Ibadah 

Sebagaimana diketahui, untuk menunjang ritual peribadatan maka masing-

masing umat pemeluk agama di Kabupaten Jember membutuhkan sarana dan 
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prasarana pendukung yang memadai. Salah satunya adalah infrastruktur rumah 

ibadah. Dikarenakan jumlah pemeluk Islam merupakan mayoritas di Kabupaten 

Jember, maka jumlah rumah ibadah yang tersedia lebih banyak. Dibuktikan 

dengan adanya 2.355 unit masjid dan 10.085 langgar di seluruh kecamatan. 

Langgar adalah tempat sholat yang berukuran lebih kecil dari masjid atau lazim 

juga disebut musholla, umumnya terdapat di perkampungan maupun komplek 

rumah hunian pribadi untuk digunakan oleh keluarga serta tetangga di lingkungan 

sekitar rumah. Bila langgar atau masjid tersebut mengikuti tradisi Nahdliyin, 

setiap sebelum adzan dikumandangkan akan disetel lantunan shalawat tarhim. 

Lazimnya bangunan masjid di Jember memiliki kubah berbentuk bundar.   

Kemudian untuk gereja Kristen Protestan terdapat sebanyak 54 unit. 

Sedangkan tempat ibadah umat Katolik, baik gereja, kapel, maupun gereja darurat 

di rumah pribadi hanya berjumlah 12 unit. Adapun dikarenakan tidak terdapat 

pemeluk Konghucu, maka tidak ada bangunan tempat ibadah klenteng. Mengenai 

pembangunan rumah ibadah, berdasarkan keterangan narasumber Tohir dan 

kemudian dicocokkan dengan data sekunder, sempat terjadi kasus pengerusakan 

tempat ibadah di Kabupaten Jember. Misalkan pada 3 dan 10 November 1997 

pernah terjadi penolakan pembangunan Gereja Bethel Indonesia (GBI) Bethany di 

Kecamatan Tanggul oleh warga setempat. Penolakan kemudian berujung pada 

penutupan gereja oleh aparat departemen agama. Masih di kecamatan yang sama 

tepatnya di Desa Tanggul Wetan, tahun 2007 pernah terjadi penghancuran 

bangunan masjid semi-permanen milik LDII oleh warga sekitar karena dianggap 
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mengekslusifkan diri dari masyarakat NU setempat karena di sekitar kompleks 

tersebut sudah ada masjid.  

II.2 Profil IJABI 

II.2.1 Sejarah Pendirian IJABI 

Gambar II.2 Logo Resmi Organisasi IJABI 

 

 

 

 

Sumber : http://www.majulah-ijabi.org/ijabi.html diakses pukul 09:16 WIB, 

5 Mei 2015 

Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia atau lazim disingkat dengan nama 

IJABI merupakan salah satu ormas keagamaan Islam yang didirikan pada tanggal 

29 Rabiul Awwal 1421 H bertepatan dengan tanggal 1 Juli 2000 di Gedung Asia 

Afrika Bandung atas prakarsa Prof. Dr. KH. Jalaluddin Rakhmat, M.Sc. 

Berdirinya organisasi ini tidak lepas dari dua hal: pertama, kesadaran untuk 

menyebarkan ajaran Ahlulbait secara terbuka khususnya kepada bangsa Indonesia 

dan umumnya bangsa-bangsa Asia Tenggara. Kedua, kehendak menghimpun para 

pencinta keluarga suci Nabi Saw, apapun mazhabnya khususnya dari kalangan 
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muslim Syiah yang menjadikan Nabi dan keluarga sucinya (Ahlulbait) sebagai 

teladan utama kehidupan.  

Gambar II.3 Deklarasi Pembentukan IJABI di Gedung Merdeka Bandung,  

1 Juli 2000 

 

 

 

 

 

Sumber: www.ijabi.or.id , diakses pukul 09:16 WIB, 5 Mei 2015 

Hal ini kemudian dituangkan dalam Deklarasi IJABI yang menyatakan 

bahwa berdasarkan UUD 1945 Pasal 28 yang melindungi hak semua warga 

negara “...untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran...”, maka para 

pencinta Ahlulbait di Indonesia bersatu dalam Organisasi Masyarakat (ORMAS) 

Nasional bernama IJABI. Aspek ini lebih dipertegas lagi dalam AD / ART bab IV 

pasal 8 mengenai status, fungsi, dan peran berdasarkan hasil Muktamar Ke-IV 

IJABI pada Sabtu 3 November 2012 bahwa IJABI memiliki fungsi sebagai 

organisasi sosial yang menghimpun Jamaah Ahlulbait di Indonesia. Diharapkan 

dengan kehadiran IJABI, pencinta Ahlulbait umumnya serta muslim Syiah 

khususnya memiliki satu wadah berbadan hukum yang diakui legalitasnya oleh 
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negara sehingga mereka dapat leluasa melakukan aktivitas sosial keagamaan 

sebagaimana organisasi masyarakat agama lainnya seperti Nahdlatul Ulama dan 

Muhammadiyah yang mewakili mayoritas muslim Ahlussunnah di Indonesia.  

Namun awal mula pembentukan IJABI ini sendiri tidak mudah karena 

adanya pertentangan dalam internal pendirinya sendiri. Setelah kegagalan 

organisasi MAHDI (Majelis Ahlul Bait di Indonesia) pada awal 1990 karena tidak 

adanya status legal secara hukum, ketika Reformasi 1998 para tokoh Syiah baik 

berasal dari kalangan intelektual seperti Prof. DR. KH. Jalaluddin Rakhmat, M.Sc 

maupun dari kalangan ulama alumni Qom seperti Umar Shahab mengadakan 

serangkaian pertemuan di Islamic Cultural Center Jakarta, sebuah lembaga misi 

kebudayaan milik pemerintahan Iran. Usul Prof. DR. KH. Jalaluddin Rakhmat, 

M.Sc agar membentuk organisasi nasional yang dapat mewadahi muslim Syiah 

Indonesia dengan nama IJABI disetujui oleh forum. Tetapi kemudian muncul 

pertentangan antara kubu intelektual dengan ulama Syiah yang lebih berorientasi 

ke masalah fiqih (ritual keagamaan). Sebagian ulama memilih mundur dan 

menarik dukungannya pada IJABI.1      

Pada periode awal, IJABI yang dipimpin oleh duet Prof. DR. KH. Jalaluddin 

Rakhmat, M.Sc (sebagai Ketua Dewan Syura) dan DR. Ir. Dimitri Mahayana, 

M.Eng (sebagai Ketua Umum Tanfidziyah) ingin menegakkan kembali semangat 

Asia Afrika dalam konteks pemberdayaan mustadh’afin dan pencerahan 

                                                            

1 Zulkifli, 2013, The Struggle of The Shi’is in Indonesia. Australia: ANU E Press , hal.198-200. 
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intelektual di Indonesia. Seperti dituturkan Ustadz Jalal (sapaan untuk Ketua 

Dewan Syura IJABI), komitmen IJABI adalah ikut serta dalam renaissance Islam 

dan pencerahan pemikiran umat serta pembelaan atas nasib kaum tertindas 

(mustadh’afin). Pencerahan pemikiran, yaitu membangun pemahaman 

keberagamaan yang inklusif, tidak simbolik tapi substantif, serta mendukung 

kebebasan berpikir dan toleransi.  

Para pendiri IJABI sadar bahwa Indonesia merupakan tempat di mana 

jutaan pecinta Ahlulbait (Keluarga Suci) Nabi Saw. berdiam adalah negeri dengan 

sejuta keragaman. Para pendiri IJABI juga sadar bahwa seluruh komponen yang 

menjadi bagian dari ke-Bhinneka-an Indonesia adalah kesatuan yang utuh dan tak 

terpisahkan. Konsep Negara Kesatuan RI dengan seluruh kekayaan khasanahnya 

yang beragam (agama, suku, budaya, dan lain-lain) menjadi kenyataan historis 

yang tidak tergantikan.  Karena itu, di tengah euforia reformasi yang mulai 

melupakan nilai-nilai Pancasila, IJABI berusaha ‘mengembalikan’ Pancasila 

sebagai modus vivendi  kehidupan berbangsa dan bernegara. Seminar dan 

Lokakarya Nasional yang dilaksanakan IJABI bekerjasama dengan WANTANAS 

(Dewan Pertahanan Nasional) tentang “Pancasila sebagai modus vivendi 

kehidupan berbangsa dan bernegara” menjadi salah satu upaya IJABI untuk 

meneguhkan kembali komitmen tersebut. 

Dalam berbagai program kerjanya, IJABI selalu berusaha 

mengaktualisasikan nilai-nilai keislaman yang menghargai pluralitas dengan 

pendekatan kultural. Penekanan pada prinsip-prinsip “kemuliaan akhlak” dan 
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penghargaan pada keragaman (pluralitas) menjadi ciri khas IJABI dalam 

merealisasikan berbagai programnya. Dengan pendekatan tersebut, IJABI ingin 

ikut serta dalam upaya membangun kehidupan keberagamaan yang toleran dan 

menghindari radikalisme keagamaan yang cenderung menampakkan wajah agama 

yang penuh kebencian dan permusuhan. 

II.2.2 Struktur Organisasi IJABI 

Agar dapat menjalankan fungsinya sebagai sebuah organisasi sosial 

keagamaan, IJABI membentuk struktur kepengurusan mulai dari tingkat nasional 

hingga daerah-daerah. Secara hirarki, struktur pengurus tertinggi dipegang oleh 

Pengurus Pusat (PP) IJABI yang berkedudukan di Jakarta. Pengurus Pusat sendiri 

terdiri atas dua dewan, yakni Dewan Syura dengan ketua Prof. DR. KH. 

Jalaluddin Rakhmat, M.Sc dan Dewan Tanfiziyah yang diketuai oleh Syamsuddin 

Baharuddin dari Makassar berdasarkan hasil Muktamar ke-IV. Dewan Syura 

adalah kepemimpinan yang bersifat konsultatif, kolektif, merupakan lembaga 

tinggi organisasi, dan masa jabatan anggotanya bersifat tetap kecuali yang 

bersangkutan mengundurkan diri, berhalangan tetap, meninggal dunia, atau 

melanggar al-dharuriy fi al-diniy. Sedangkan Dewan Tanfiziyah adalah badan 

eksekutif organisasi dengan masa bakti 4 tahun dalam satu periode kepengurusan 

sekaligus pelaksana harian keputusan-keputusan muktamar.  

 Pengurus Pusat IJABI terpilih mendapat amanah untuk melaksanakan 

program jangka panjang dan program jangka pendek sebagaimana tercantum 

dalam Pedoman Program Kerja Nasional yang termaktub di Anggaran Dasar dan 
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Anggaran Rumah Tangga. Program jangka panjang IJABI secara umum adalah 

untuk meningkatkan kualitas peran organisasi dalam kehidupan bermasyarakat 

serta mengembangkan jaringan Ahlulbait baik di tingkat nasional maupun 

internasional. Sedangkan program jangka pendek IJABI yang menjadi prioritas 

adalah sebagai berikut: 

1. Sosialisasi organisasi IJABI. 

2. Sosialisasi ajaran Islam Ahlulbait. 

3. Konsolidasi komunitas Ahlulbait di Indonesia. 

4. Membentuk kerjasama dengan organisasi lainnya. 

Dalam rangka menjalankan program jangka pendek sebagaimana telah 

dipaparkan pada 4 poin tersebut, maka Pengurus Pusat membentuk Bidang 

Pengembangan Internal Organisasi dan Bidang Pengembangan Eksternal 

Organisasi. Bidang Pengembangan Internal Organisasi bertugas untuk membina 

dan mendidik anggota IJABI agar menjadi kader berkualitas yang mampu 

mengembangkan organisasi. Untuk mengoptimalkan kinerja, bidang internal ini 

kemudian dipecah lagi menjadi 4 departemen yakni departemen organisasi dalam 

negeri, departemen pendidikan, departemen pengkaderan, dan departemen usaha.  

Adapun Bidang Pengembangan Eksternal Organisasi memiliki tugas umum 

untuk mengadakan dakwah Ahlulbait pada masyarakat, memberikan perlawanan 

terhadap paham maupun gerakan yang mengancam Islam dan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, serta menjalin hubungan yang baik dengan seluruh organisasi 

kemasyarakatan. Terdapat 4 departemen dalam bidang eksternal yaitu departemen 
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hubungan ummat, departemen sosial, departemen dakwah, dan departemen luar 

negeri. Baik Bidang Pengembangan Internal Organisasi maupun Bidang 

Pengembangan Eksternal Organisasi sifatnya tentatif atau kondisional saja, 

pembentukannya di daerah menyesuaikan kebutuhan organisasi. Pengurus Pusat 

hanya menyediakan model struktur baku bilamana pengurus di tingkat daerah 

hendak membentuk kedua bidang tersebut jika memang diperlukan. 

Di bawah Pengurus Pusat yang wilayah kerjanya meliputi seluruh 

Indonesia, terdapat Pengurus Daerah (PW) yang bertanggung jawab untuk 

mengkoordinasikan kegiatan IJABI di lingkup propinsi. Kemudian di bawahnya 

lagi ada Pengurus Daerah (PD) di tingkat kabupaten atau kota, lalu Pengurus 

Cabang (PC) di kecamatan, Pengurus Sub Cabang (PSC) di kelurahan atau desa, 

Pengurus Ranting (PR) pada lingkup Rukun Warga, dan struktur terbawah adalah 

Pengurus Sub Ranting (PSR) dengan area kerja setingkat Rukun Tetangga.  Pada 

halaman selanjutnya peneliti menyajikan bagan struktur organisasi IJABI untuk 

memudahkan pembaca dalam memahaminya.    
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Struktur Organisasi IJABI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.2.3 IJABI Kabupaten Jember 

DEWAN SYURA 

Ketua: Prof. DR. KH. Jalaluddin Rakhmat, M.Sc

 DEWAN TANFIZIYAH 

Ketua: Syamsuddin Baharuddin 

Sekretaris: Adi Bunardi

PENGURUS WILAYAH (PW) 

PENGURUS DAERAH (PD) 

PENGURUS CABANG (PC)  

PENGURUS SUB CABANG (PSC) 

PENGURUS RANTING (PR) 

PENGURUS SUB RANTING (PSR) 

PENGURUS 
PUSAT (PP) 

IJABI

 BIDANG PENGEMBANGAN 
INTERNAL ORGANISASI 

1. Departemen Organisasi Dalam 
Negeri 

2. Departemen Pendidikan 
3. Departemen Pengkaderan 
4. Departemen  Usaha 

 BIDANG PENGEMBANGAN 
EKSTERNAL ORGANISASI 

1. Departemen Hubungan Ummat 
2. Departemen Sosial  
3. Departemen Dakwah 
4. Departemen Luar Negeri 
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II.2.3.1 Kondisi Minoritas Syiah Sebelum Adanya IJABI 

Paham Syiah di Jember sudah mulai berkembang di Kabupaten Jember 

sejak dekade 1980. Awal mulanya, ajaran Syiah dipelajari secara individu 

terutama oleh kalangan yang secara pendidikan cukup terpelajar dan memiliki 

latar belakang organisasi keagamaan yang sudah ada seperti NU dan 

Muhammadiyah. Sebagaimana penuturan informan Mohammad Tohir selaku 

dewan penasehat IJABI, dirinya berasal dari keluarga NU tulen. Ayahnya adalah 

deklarator Gerakan Pemuda Ansor di Kecamatan Bangsal pada masa Revolusi 

Fisik melawan Belanda. Bahkan secara pribadi Tohir sempat menjabat sebagai 

sekretaris Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Bangsal, Kabupaten Jember, pada 

tahun 1985. Dari kegemarannya membaca, berdiskusi, dan mengikuti 

perkembangan informasi lewat televisi serta koran mengenai Revolusi Islam Iran, 

dirinya mulai mengenal mazhab Ahlulbait atau Syiah.  

Berbeda dengan Tohir, informan Mohammad Ali yang juga duduk sebagai 

dewan penasehat IJABI baru mengenal paham Syiah ketika dirinya berkuliah di 

Universitas Merdeka Malang. Latar belakang keluarganya berasal dari organisasi 

Muhammadiyah. Ali mengatakan bahwa pada dekade 1980, pemikiran tokoh 

Syiah Iran seperti buku Ali Syariati memang sangat digemari aktivis mahasiswa 

terutama di organisasi ekstra kampus yang diikutinya, HMI. Hanya saja 

peredarannya terbatas karena pada saat itu Orde Baru mencurigai aktivitas paham 

Islam yang dinilai radikal, termasuk ajaran Syiah.  
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Ketika lulus dan pulang kembali ke Jember, kakak Mohammad Ali yang 

lebih dulu menjadi Syiah di Jakarta dan aktif di pengajian Al Munawwaroh milik 

Jalaluddin Rakhmat memberikannya buku-buku Syiah seperti “Polemik Sunni-

Syiah”. Dari sinilah Ali semakin yakin dengan mazhab Syiah. Bersama dengan 

kawannya bernama Habib Kadir, Ali mencoba mengenalkan paham Syiah di 

beberapa daerah Jember, salah satunya adalah perkampungan di daerah 

Perkebunan Zeelandia.   

Kemudian pada tahun 1987 sebagian komunitas Syiah berhasil mendirikan 

Yayasan Al-Hujjah di Kota Jember yang terletak di Jalan Sriwijaya.2 Secara 

resmi, lembaga yang didirikan oleh Fathoni Hadi ini bukanlah organisasi 

kemasyarakatan. Baru sebatas lembaga pendidikan setingkat kelompok bermain 

(playgroup), taman kanak-kanak, dan pesantren. Hanya saja dalam komplek ini 

berdiri sebuah bangunan husainiyah atau aula khusus tempat berkumpul muslim 

Syiah ketika merayakan hari besar keagamaan dalam tradisi Syiah seperti 

peringatan hari kelahiran dan hari kematian Nabi dan imam-imam keturunan 

beliau.  

Sebelum IJABI berdiri secara resmi di Kabupaten Jember, minoritas muslim 

Syiah yang masih bergerak secara individu mengalami tekanan yang cukup berat 

baik dari warga masyarakat NU maupun pemerintah setempat. Ketika informan 

Tohir mulai membuka materi mengenai Syiah di kajian diskusi rutin GP Ansor 

                                                            

2 http://maarifinstitute.org/id/opini/86/-di-bawah-bayangbayang-fatwa- “Di Bawah Bayang-bayang 
Fatwa” (diakses pada pukul 15:31 WIB, Rabu 15 Oktober 2014). 
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serta menyatakan beralih ke Syiah pada tahun 1989, ulama NU Bangsal yang 

menolak Syiah langsung melakukan tindakan keras berupa pemecatan secara tidak 

hormat. 

Masih pada tahun 1989, setelah dipecat secara tidak hormat, Tohir beserta 

beberapa mantan anggota GP Ansor yang menjadi simpatisan Syiah mengalami 

intimidasi secara fisik oleh anggota Ansor lain yang masih setia pada paham 

Ahlussunnah NU. Kediamannya nyaris dirusak. Hal ini kemudian diselesaikan 

oleh proses hukum di kepolisian Kecamatan Tanggul. Beruntung Tohir tidak 

ditahan, justru para penyerang dari pihak NU yang harus mendekam di penjara 

selama beberapa hari. Setelah aksi bentrokan fisik tersebut, Tohir mencoba untuk 

mengadakan kontak dengan sesama simpatisan Syiah lainnya untuk berkumpul 

dalam wadah informal guna saling berdiskusi serta membicarakan kemungkinan 

membentuk suatu organisasi.     

Kasus serupa juga dialami oleh informan Ali. Sekitar awal tahun 1990 

dirinya beserta keluarga dan beberapa kawan mengadakan majelis Doa Kumayl 

kecil-kecilan di kediaman pribadinya yang lazim dilakukan sebagai tradisi di 

kalangan Syiah setiap hari Kamis malam seperti tradisi Yasinan malam Jumat 

dalam kultur NU. Tiba-tiba acara dibubarkan paksa oleh aparat dari koramil 

setempat karena dicurigai menyebarkan paham Islam radikal yang subversif. 

Dalam pembubaran baik Ali selaku tuan rumah maupun jemaah majelis yang lain 

tidak ada yang sampai ditangkap. Sedangkan yayasan seperti Al-Hujjah menerima 

gangguan kecil saja seperti desas-desus negatif dari masyarakat sekitar serta kyai 
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NU bahwa lembaga pendidikan tersebut mengajarkan paham menyimpang, 

namun tidak sampai terjadi aksi pengerusakan. Pengurusnya hanya dipanggil ke 

kodim dan kepolisian untuk dimintai keterangan mengenai aktivitas apa saja yang 

dilakukan di dalam pesantren.   

II.2.3.2 Pembentukan IJABI Kabupaten Jember 

Setelah deklarasi IJABI secara nasional di Bandung pada tahun 2000, 

generasi awal IJABI seperti Tohir, Ali, dan almarhum Ustad Hasan berinisiatif 

mendirikan organisasi masyarakat berbadan hukum yang serupa di Kabupaten 

Jember dikarenakan kesadaran akan kondisi sosial sebagian masyarakat Jember 

yang menilai ajaran Syiah sebagai sesat. Tepat ketika itu salah satu anggota 

Dewan Syuro IJABI di tingkat Pengurus Pusat adalah almarhum KH. Jamaluddin 

Asmawi. Jamaluddin Asmawi sendiri merupakan tokoh penting yang berperan 

mengenalkan ajaran Syiah di Jawa Timur khususnya Jember. Terlebih secara 

personal Jamaluddin memiliki kedekatan dengan Jalaluddin Rakhmat dan juga 

almarhum Ustad Husein al-Habsyi, tokoh Syiah pendiri Yayasan Pesantren Islam 

atau biasa disingkat YAPI Bangil.3 

Jamaluddin mendukung inisiatif untuk mendirikan cabang IJABI di 

Kabupaten Jember. Pertemuan dengan Tohir, Ali, Ustad Hasan, dan simpatisan 

lainnya sering dilakukan dalam rangka mensosialisasikan program-program 

organisasi. Mulanya, pada tahun 2000 organisasi yang dibentuk baru setingkat 
                                                            

3 Zulkifli, 2013, The Struggle of The Shi’is in Indonesia. Australia: ANU E Press , hal.204. 
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Dewan Pengurus Cabang (DPC) Jember Barat dengan Kecamatan Tanggul 

sebagai pusat. Mohammad Ali dipilih sebagai ketua kala itu. Secara legalitas, 

organisasi ini sebetulnya masih belum tercatat di kantor Bakesbangpol Jember. 

Barulah pada tanggal 6-7 Oktober 2001, musyawarah daerah dapat dilaksanakan 

untuk pertama kalinya.  

Musyawarah daerah pertama sengaja dimulai tanggal 6 Oktober karena 

bertepatan dengan perayaan milad Imam Ali bin Abi Thalib. Acara hari pertama 

yakni ceramah agama dan pembukaan musyawarah daerah dilangsungkan di 

husainiyah Al-Hujjah. Hari kedua merupakan agenda sidang pleno pembentukan 

Pengurus Daerah IJABI dengan peserta sebanyak 100 orang. Lokasi sidang dipilih 

di Gedung Yayasan Bina Insani Indonesia Jl. Mastrip Jember. Ketua terpilih 

untuk Pengurus Daerah yang pertama kali terbentuk adalah Ir. Ahmad Fauzi 

dengan sekretariat pertama di Jl. KH. Wahid Hasyim No.26.  

Setelah terbentuknya Pengurus Daerah IJABI Kabupaten Jember, mulai 

muncul dukungan positif baik secara moral maupun material dari tokoh 

masyarakat. Ir. Sucipto, mantan dekan Universitas Muhammadiyah Jember 

memberikan dukungan moral dengan cara hadir di seminar-seminar yang 

diselenggarakan IJABI. Kemudian terdapat pula tokoh NU, mantan anggota 

MPR-RI, sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Madinatul Ulum Kecamatan 

Jenggawah, KH. Lutfi Ahmad yang berkenan menghadiri acara seminar IJABI. 

Bahkan pada satu kesempatan KH. Lutfi justru menolak uang akomodasi dan 

menyumbangkannya pada panitia acara.  
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Meskipun IJABI sudah memiliki kepengurusan daerah, namun pengakuan 

secara resmi oleh pemerintah baru didapatkan dua tahun kemudian lewat 

penerbitan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Keberadaan Organisasi bernomor 

070/159/436.46/ORKEMAS/2003 tertanggal 31 Maret 2003 ditandatangani oleh 

Sudjak Hidayat selaku kepala Bakesbangpol Kabupaten Jember. Selanjutnya, 

sekitar tahun 2004 Tohir sebagai salah satu tokoh Syiah dikirim ke Jakarta untuk 

mengikuti pelatihan keorganisasian yang diadakan oleh Pengurus Pusat IJABI.  

II.2.3.3 Struktur Organisasi IJABI Kabupaten Jember 

 Secara struktural, hampir tidak ada perbedaan antara hirarki organisasi di 

daerah dengan pusat. Hanya saja untuk Jember terdapat penyesuaian seperti tidak 

adanya Bidang Pengembangan Internal Organisasi dan Bidang Pengembangan 

Eksternal Organisasi. Untuk kepengurusan baru periode 2011-2014 terpilih 

Mohammad Ali sebagai ketua Pengurus Daerah IJABI Jember, sekretaris 

Mohammad Tohir, dan bendahara umum Muslim. Hanya saja sifat kepengurusan 

ini sebatas caretaker dari kepengurusan periode sebelumnya. Dalam Surat 

Keterangan Terdaftar nomor 070/34/35.09.314/ORMAS/2012 yang diterbitkan 

oleh Bakesbangpol pada tahun 2012, struktur organisasi IJABI yang terdaftar 

masih menggunakan nama-nama caretaker tersebut. 

Setelah surat keterangan dikeluarkan, pengurus daerah mengadakan 

musyawarah daerah di tahun 2012 untuk menentukan susunan pengurus tetap. 

Akhirnya terpilihlah Abdul Fatah sebagai ketua umum, Fandi bertindak sebagai 

sekretaris, dan bendahara umum dipilih Holili. Adapun Mohammad Ali dan 
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Mohammad Tohir yang sebelumnya merupakan pengurus harian didaulat menjadi 

penasehat atau dewan syura.  

Bagan II.2 

Struktur Organisasi IJABI Kabupaten Jember 

 

                                 

  

 

  

 

 

 

 

II.2.3.4 Kegiatan IJABI Kabupaten Jember 

Berdasarkan company profile Pengurus Pusat IJABI, untuk pengurus 

wilayah beserta pengurus daerah di sektor Jawa Timur fokus kegiatan yang 

dilakukan untuk mensosialisasikan IJABI lebih mengarah pada kajian keilmuan 

DEWAN SYURA 

Mohammad Ali 

Mohammad Tohir

KETUA UMUM 

Abdul Fatah

SEKRETARIS 

Fandi

BENDAHARA 

Holili
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seperti diskusi filsafat dan tafsir Quran. Selain itu tidak lupa misi pemberdayaan 

masyarakat melalui program sosial ekonomi sebagaimana visi IJABI untuk 

membantu masyarakat mustadhafin. Oleh IJABI Kabupaten Jember, garis 

kebijakan pusat direalisasikan dalam bentuk kegiatan rutin dan kegiatan 

insidental, hanya saja terdapat pengembangan di lapangan karena topik sensitif 

yang terlalu fiqih seperti tafsir Quran tidak terlalu menonjol. Adapun kegiatan 

rutin IJABI adalah sebagai berikut: 

1. Majelis Doa Kumayl : Doa Kumayl merupakan doa panjang yang 

diajarkan oleh imam pertama Syiah, Ali bin Abi Thalib pada salah 

seorang sahabatnya yang bernama Kumayl bin Ziyad. Oleh muslim 

Syiah lazim dibaca setiap malam Jumat secara bersama-sama dalam satu 

majelis. IJABI Jember rutin sampai sekarang mengadakan majelis doa 

Kumayl secara bergantian dari rumah ke rumah layaknya tradisi Yasinan 

warga NU. Tuan rumah acara tidak selalu anggota IJABI, sering juga 

penyelenggara majelis adalah warga Syiah yang bukan anggota 

organisasi. Acara biasa dimulai pukul 19.00 WIB setelah Isya’ dan 

diakhiri pukul 20.30 WIB karena durasi doa yang panjang sekitar 

setengah hingga satu jam.   

2. Publikasi buletin untuk kalangan sendiri : Pada awal IJABI Kabupaten 

Jember berdiri, Pengurus Pusat IJABI rutin secara berkala mengirimkan 

Buletin Al Tanwir dan Majalah Bahtera yang sebagian besar kontennya 

berisi tulisan Jalaluddin Rakhmat sebagai media massa konsumsi 

internal anggota IJABI maupun muslim Syiah secara umum di Jember. 
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Namun kiriman ini kemudian terhenti sampai tahun ini dikarenakan 

masalah dana, pengurus pusat kesulitan membiayai percetakan sehingga 

distribusi ke daerah-daerah termasuk Jember dihentikan. Di Kecamatan 

Balung dan Tanggul, IJABI kemudian coba menerbitkan buletin mandiri 

dengan nama Mazhab Cinta. Sedangkan di Kecamatan Puger terbit 

buletin Cinta Rasul. Publikasi ini terhenti karena kesibukan pribadi 

anggota serta dikarenakan pecahnya konflik bernuansa sektarian Sunni-

Syiah di Kecamatan Puger pada tahun 2013. 

3. Kunjungan ke gereja-gereja setiap perayaan Natal sebagai sarana 

mempererat kerukunan antarumat beragama dan toleransi. Masih 

dilakukan hingga saat ini. 

4. Menyelenggarakan diskusi bulanan terbuka dengan nama Mazhab Cinta 

di Kecamatan Balung. Undangan meliputi berbagai kelompok Islam 

yang ada di masyarakat seperti Hizbut Tahrir Indonesia, Negara Islam 

Indonesia, Pemuda NU, anggota Partai Keadilan Sejahtera, Baha’i, 

Kristen, Katolik, dan juga elemen pemerintah seperti kepala Kantor 

Urusan Agama Tanggul. Tema yang diangkat adalah bagaimana 

menemukan kesamaan dan membangun harmoni antara berbagai 

keyakinan di Jember. Diskusi bulanan Mazhab Cinta ini bertujuan juga 

untuk mengenalkan IJABI pada masyarakat Jember. Hanya saja, pada 

awal tahun 2015 diskusi ini vakum hingga saat ini karena kesibukan 

pribadi pengurus. 
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5. Ikut berpartisipasi sebagai peserta dalam berbagai kegiatan keagamaan 

yang diselenggarakan muslim Syiah IJABI maupun non-IJABI terutama 

pada hari duka Asyura setiap 10 Muharram menurut kalender hijriyah 

(diperingati sebagai hari peringatan kematian imam ketiga, Imam 

Husain, yang dibantai bersama keluarganya di Karbala, Irak) dan Arbain 

(peringatan 40 hari gugurnya Imam Husain pada tanggal 20 Shafar).      

Kemudian untuk kegiatan insidental yang pernah dilakukan IJABI Jember 

umumnya berorientasi sosial: 

1. Penyelenggaraan seminar sehari bertema Paradigma Fiqih Pangkal 

Keterpurukan Indonesia dengan pembicara Jalaluddin Rakhmat, Mustofa 

Bisri, dan Ulil Abshor Abdallah. IJABI Jember menunjuk DPC IJABI 

Jember Barat sebagai panitia penyelenggara. Acara terealisasi pada 

Minggu, 4 Mei 2003 di Gedung Aula Sutarjo Universitas Jember. 

Kegiatan ini merupakan sosialisasi perdana IJABI Jember pada 

masyarakat umum setelah mengadakan musyawarah daerah pertama. 

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengembangkan Islam yang inklusif dan 

lebih mengutamakan perilaku santun antarumat beragama daripada 

mengutamakan fiqih.  

2. Bantuan sosial untuk bencana nasional banjir bandang di Kecamatan Panti, 

Kabupaten Jember pada tahun 2005. 

3. Bantuan sosial untuk bencana banjir bandang di Kecamatan Kencong, 

Kabupaten Jember yang melanda dua kali yaitu pada tahun 2012 dan 2013. 
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4. Penyelenggaraan khitanan massal bagi anak-anak kurang mampu di 

Kecamatan Patrang. 

II.2.3.5 Sumber Pendanaan IJABI Jember 

Sebagai sebuah organisasi gerakan sosial keagamaan tentulah IJABI 

membutuhkan sumber daya berupa dana untuk menjamin kelangsungan 

aktivitasnya. Apalagi IJABI merupakan organisasi bertaraf nasional yang 

memiliki cabang-cabang di daerah termasuk Kabupaten Jember. Berdasarkan 

temuan wawancara peneliti, dalam mencari dana untuk menunjang kegiatannya, 

IJABI Jember memanfaatkan berbagai sumber. Salah satunya adalah melalui 

proposal sponsor yang ditujukan kepada perusahaan-perusahaan. Contoh kasus 

sebagaimana diungkapkan oleh informan Tohir menyebutkan bahwa untuk 

mengadakan acara seminar sehari bertema Paradigma Fiqih Pangkal 

Keterpurukan Indonesia, pendanaan didapat setelah mengajukan proposal 

permohonan dana pada pabrik rokok Djarum. Demikian pula ketika terdapat 

proyek pembuatan perpustakaan umum di Kecamatan Tanggul, IJABI 

mengajukan proposal dana kepada McDonalds dengan memanfaatkan koneksi 

salah seorang anggota. Dana sebesar Rp8.000.000,00 berhasil turun namun 

proyek tersebut tidak pernah terealisasikan karena adanya pengurus yang 

melakukan penyelewengan terhadap bantuan dari McDonalds.  

Adapun dalam kegiatan internal seperti majelis Doa Kumayl yang relatif 

lebih kecil pesertanya, IJABI mengandalkan dana swadaya dari urunan dan 

kesediaan dari tuan rumah untuk menyediakan konsumsi. Mengenai dana 

swadaya, disebutkan bahwa pernah ada salah satu anggota IJABI yang bekerja 
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sebagai pengusaha dan secara finansial berkecukupan sehingga menjadi 

penyandang dana bagi gerakan. Namun saat ini anggota yang tidak disebutkan 

namanya tersebut sudah mundur dari organisasi. Sedangkan dari struktur 

Pengurus Pusat IJABI tidak dijelaskan oleh informan Mohammad Ali secara detil, 

hanya disebutkan bahwa bentuk bantuan lebih banyak berupa publikasi cetak 

Buletin Al Tanwir dan Majalah Bahtera untuk internal.  

II.2.3.6 Perbedaan Syiah dengan Sunni Jember 

Mengenai perbedaan secara tampilan fisik yang terlihat sehari-hari, 

meskipun disediakan seragam resmi sebagaimana terdapat dalam aturan 

organisasi, namun dalam kegiatan sosial masyarakat anggota IJABI jarang 

menggunakannya. Hanya terdapat atribut seperti spanduk berlogo organisasi saja 

sebagai penanda. Demikian pula ketika sehari-hari berinteraksi di lingkungan 

sosial tidak ada beda mencolok baik dari segi sikap maupun penampilan antara 

warga sekitar dan anggota IJABI. Bila bertemu dengan sesama anggota IJABI 

maka sapaan yang digunakan adalah ikhwan yang berarti saudara dalam bahasa 

Arab. Bahkan untuk tempat tinggal mereka membaur dengan masyarakat karena 

sedari awal memang tidak ada niatan untuk membentuk komunitas ekslusif. 

Secara ajaran keagamaan, yang terpokok adalah masalah imamah atau 

keyakinan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah imam yang sah bagi kaum muslim 

sepeninggal Nabi Muhammad. Bagi kaum Syiah khususnya IJABI Jember, 

keyakinan ini adalah mutlak dan acapkali menimbulkan persinggungan dengan 

ulama-ulama Sunni NU Jember karena konsep imamah dinilai mendelegitimasi 

kepemimpinan 4 khalifah Sunni yaitu berturut-turut: Abu Bakar, Umar bin 
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Khattab, Utsman bin Affan, dan barulah Ali bin Abi Thalib di posisi terakhir. 

Mengenai isu bahwa Syiah melakukan caci maki terhadap 3 khalifah di luar Ali, 

IJABI Jember melalui ketuanya Abdul Fatah dalam wawancara bersama peneliti 

menyatakan bahwa keyakinan terhadap imamah bukan berarti otomatis menjadi 

dalil untuk membenarkan tindakan caci maki terhadap simbol kepemimpinan 

Sunni seperti yang dilakukan sebagian oknum Syiah. Syiah, khususnya IJABI 

tidak diperkenankan melakukan caci maki dengan kata-kata tidak senonoh 

sebagaimana dituduhkan, melainkan melakukan kritisi secara ilmiah dengan 

bahasa yang santun terhadap keabsahan konsep kekhalifahan Sunni berdasarkan 

dalil teks. Pernyataan ini senada dengan temuan data sekunder peneliti bahwa 

pemimpin spiritual tertinggi Syiah Iran, Ayatullah Ali Khamenei, turut 

mengeluarkan fatwa larangan bagi muslim Syiah untuk mencaci 3 khalifah di luar 

Ali.4   

Dalam soal tata peribadahan, terdapat beberapa perbedaan antara Syiah 

dengan Sunni seperti yang dilihat dalam observasi peneliti. Misalkan seperti 

membolehkan menggabung (jama’) dua sholat dalam satu waktu tanpa halangan. 

Bagi Sunni yang terwakili oleh NU di Jember, menggabung dua sholat hanya 

boleh ketika ada halangan seperti perjalanan jauh lebih dari 80 kilometer dan 

sakit. Ketika tidak ada halangan, sholat harus dikerjakan secara 5 waktu. Namun 

bagi Syiah, menggabung sholat sehingga menjadi hanya 3 waktu dalam sehari 

                                                            

4 http://en.abna24.com/cultural/archive/2010/10/03/207222/story.html “’Insulting Symbols of 
Sunni Brothers Forbidden’: Imam Khamenei” (diakses pada pukul 17:19 WIB, Senin 27 Oktober 
2015). 
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tidak masalah sebagaimana yang peneliti temukan. Demikian pula salah satu 

kelengkapan sholat yang membedakan adalah menggunakan lempengan tanah liat 

yang disebut turbah.  

Sebab bagi muslim Syiah, ketika bersujud di waktu sholat dahi harus 

menempel di atas tanah atau sesuatu yang mengandung unsur tanah, tidak seperti 

Sunni yang membolehkan penggunaan kain sajadah dan tidak mengenal turbah. 

Bahan pembuatan turbah umumnya diimpor dari tanah Karbala tempat 

meninggalnya imam ketiga (Husain bin Ali) dan begitu disakralkan. Perbedaan 

lain dalam ibadah sholat seperti kalimat adzan dan iqomah yang sedikit berbeda. 

Dalam Syiah sebagaimana peneliti dapati terdapat tambahan kalimat “asyhadu 

anna Aliyyan waliyullah, asyhadu anna Aliyyan hujjatullah” (saya bersaksi Ali 

adalah wali Allah, saya bersaksi bahwa Ali adalah bukti Allah di muka bumi) 

serta “hayya alal khairil amal” (marilah kita menegakkan sebaik-baik amal). 

Dalam Syiah sholat tidak bersedekap, terdapat pembacaan doa qunut di setiap 

sholat wajib pada rakaat kedua sebelum rukuk (NU hanya mengenal doa qunut di 

sholat subuh saja dan dilakukan setelah rukuk pada rakaat kedua), dan takbir 

sebanyak tiga kali setelah mengucap salam pada posisi duduk takhiyat akhir.   

Sekalipun terdapat perbedaan yang kasat mata seperti itu, namun muslim 

Syiah atau anggota IJABI tidak mengupayakan membangun masjid eksklusif 

tersendiri. Demikian pula kaum Syiah tidak mempermasalahkan untuk sholat 

terutama di hari Jumat baik di masjid milik NU maupun Muhammadiyah dengan 

tata cara Sunni demi menghindari kesalahpahaman yang dapat menimbulkan 

konflik horizontal dari masyarakat khususnya NU. Hal ini turut peneliti jumpai 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI IKATAN JAMAAH AHLUL BAIT INDONESIA SEBAGAI ORGANISASI 
GERAKAN SOSIAL MEMPERJUANGKAN IDENTITAS MINORITAS 
SYIAH DI KABUPATEN JEMBER

Fikri Disyacitta



 

II -31 

 

ketika bersama informan A sedang melakukan wawancara di Kecamatan Tanggul. 

Hanya di rumah saja mereka melakukan tata cara sholat menurut mazhab Syiah.  

Ketika perayaan yang mengandung unsur sukacita seperti Idul Fitri, hari 

kelahiran Nabi, dan para imam busana yang dikenakan pun tidak berbeda dengan 

warga NU. Hanya ketika peringatan duka seperti Asyura dan Arbain mereka 

mengenakan pakaian serba hitam sebagai simbol belasungkawa mendalam. 
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Gambar II.4 Bakti Sosial oleh IJABI untuk Korban Banjir Bandang 
Kencong Tahun 2012 

 

 

        

     

 

 Sumber: Dokumentasi IJABI, 2015. 

Gambar II.5 Bakti Sosial oleh IJABI untuk Korban Banjir Bandang 
Kencong Tahun 2013 

 

 

 

 

 

  Sumber: Dokumentasi IJABI, 2015. 
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