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Abstract 

This paper aims to unravel the causes of Sunni-Shiah internal conflict in Bangil of 

Pasuruan Regency. Many opinions say that the conflict of this school of thought occurs 

because of the purely different religious understanding. However, this is refuted by the 

peaceful life of the two communities in other cities in Indonesia such as in Jepara, Cirebon, 

and others. In analyzing the conflict, the author uses the theory of internal conflict causes by 

Michael E Brown and the globalization theory of the other experts. The process of collecting 

data, the author obtains from primary and secondary sources. Based on the data and the 

theories used, the cause of the Sunni-Shiah internal conflict is caused by the firstly, the 

political factor that is characterized by competition among the elite religious leaders. 

Second, the era of globalization that is characterized by democratization and the easy spread 

of information throughout the world has stimulated in accelerating the occurrence of the 

conflict.  
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Abstrak 

Tulisan ini bertujuan untuk mengurai penyebab terjadinya konflik internal Sunni-

Syiah di Kota Bangil, Kab.Pasuruan. Banyak pendapat mengatakan bahwa konflik mazhab 

ini terjadi dikarenakan murni adanya perbedaan pemahaman agama. Namun hal ini 

terbantahkan dengan kehidupan damai dua kelompok di kota lainnya di Indonesia seperti di 

Jepara, Cirebon, dan lainnya. Dalam menganalisa konflik tersebut penulis menggunakan teori 

penyebab konflik internal oleh Michael E Brown dan teori globalisasi dari para ahli. Adapun 

proses pengumpulan data penulis dapatkan dari sumber primer maupun sekunder. 

Berdasarkan data dan teori yang digunakan penyebab konflik internal Sunni Syiah 

disebabkan oleh pertama, faktor politik yang ditandai dengan persaingan antar elit tokoh 

agama. Kedua, era globalisasi yang ditandai dengan demokratisasi dan mudahnya penyebaran 

informasi keseluruh dunia telah menstimulus dalam mempercepat terjadinya konflik. 

Kata Kunci: Penyebab Konflik, Konflik Sunni-Syiah, Bangil, Globalisasi.  
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Pendahuluan  

Secara umum dari berbagai literatur yang ada menyatakan konflik internal antara 

penganut mazhab Sunni dan Syiah yang terjadi diakibatkan oleh pemahaman yang berbeda 

terhadap agama Islam. Sehingga masing-masing pihak melihat dirinya sebagai pihak yang 

benar dan pihak yang salah disatu sisi. Dengan demikian perbedaan tersebut telah 

menimbulkan provokasi terhadap masyarakat dan terjadinya konflik antar kedua belah pihak. 

Namun penulis mempunyai pandangan lain terhadap penyebab konflik di Kota Bangil. Hal 

ini dikarenakan pertama, tidak sedikit masyarakat penganut Sunni dan Syiah yang dapat 

hidup berdampingan di kota-kota lainnya di Indonesia misalnya seperti Jepara, Cirebon, 

Aceh, dan lainnya(Tempo, 2012). Kedua, sebelum dekade 90an kehidupan penganut mazhab 

Syiah dan Sunni di Kota Bangil terlihat harmonis dan dapat hidup berdampingan. Tidak 

mungkin kehidupan harmonis yang terjadi selama bertahun-tahun hilang seketika dengan 

terjadinya konflik yang disebabkan perbedaan pemahaman terhadap agama Islam. Oleh 

karenanya dapat dipastikan terdapat alasan lainnya yang dapat menjelaskan terjadinya konflik 

masyarakat Sunni dan Syiah di Bangil. 

Paper ini akan berusaha menganalisa konflik yang terjadi di Bangil dengan melihat 

faktor politik sebagai penyebab terjadinya konflik antar mazhab di kota Bangil. Keberadaan 

komunitas Syiah di Bangil dianggap sebagai ancaman bagi mayoritas elite Sunni terhadap 

dominasi mereka dalam struktur sosial politik ekonomi di Kota Bangil. Hal lain yang menjadi 

penting bahwa waktu terjadinya konflik yang bersamaan dengan datangnya era globalisasi, 

telah menghasilkan hipotesa bagi penulis bahwa globalisasi dapat dianggap sebagai faktor 

yang mempercepat terjadinya konflik internal diatas. Sebelum itu penulis akan sedikit 

memberikan penjelasan mengenai identifikasi perbedaan antara Syiah dan Sunni dalam 

Islam. 

 

Doktrin Syiah dan Sunni 

Paham Sunni-Syiah berawal dari perselisihan soal kepemimpinan yang muncul 

setelah wafatnya Nabi Muhammad. Sebagian pengikut meyakini bahwa penerusnya haruslah 

dipilih dari golongan Sahabat Nabi melalui syura atau dewan penasihat yang diduduki 

sesepuh dan pemimpin suku. Sementara, sebagian lain meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib, 

sepupu dan menantu Nabi, adalah orang yang telah dipilih langsung oleh Nabi berdasarkan 

wahyu Allah sebagai penerus, dan bahwa posisi tersebut sudah selayaknya diberikan kepada 

Ali. Kelompok pertama menang dan Ali harus menunggu tiga periode sebelum akhirnya 

diangkat menjadi khalifah keempat. Namun, kedudukannya segera diperebutkan oleh 
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Muawiyah, pendiri dinasti Umayyah. Anak lelaki Muawiyah kemudian menghabisi cucu 

Nabi dalam sebuah perang berdarah memperebutkan tampuk kekuasaan. Pengikut Syiah tidak 

mengakui tiga khalifah pertama dan Dinasti Umayyah karena mereka dianggap merebut 

posisi kepemimpinan Islam dari penerusnya yang sah(IPAC, 2016). 

Perselisihan yang berawal dari perpecahan politik lama-lama berubah menjadi 

perselisihan doktrin yang lebih mendalam. Pengikut Sunni dan Syiah saat ini memiliki 

keyakinan inti yang sama mengenai tauhid (keesaan Tuhan), Muhammad sebagai nabi 

terakhir, dan AlQuran sebagai kitab suci. Akan tetapi, terdapat sejumlah perbedaan mendasar, 

khususnya terkait konsep Imamah (kepemimpinan). Menurut ajaran Syiah, setelah wafatnya 

Nabi Muhammad, umat Islam akan dipimpin oleh imam maksum, keturunan langsung Ali 

yang merupakan sosok pilihan Allah SWT, dan satu-satunya yang berhak menafsirkan ajaran 

Al-Quran serta membuat keputusan untuk kaum Muslim; seorang pemimpin, dengan 

demikian, memegang mandat politik maupun spiritual. Bagi pengikut Sunni, pemimpin 

adalah penjaga Islam, tetapi bukan penerus maksum dari Nabi yang dapat secara langsung 

mengemukakan wahyu-wahyu Allah SWT(IPAC, 2016). 

Kehidupan Sosial Keagamaan di Bangil 

Kota Bangil yang terletak di kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dikenal sebagai kota 

santri, hal ini tidak lepas dari keberadaan puluhan pesantren yang terdapat di kota 

ini(Roudhotussalaf, 2011). Sehingga dengan demikian peran Ulama, Habib, atau Kyai 

sebagai pengasuh pesantren dapat dipastikan mempunyai peran dalam kehidupan beragama di 

Bangil. Untuk meningkatkan penyebaran dakwah, ulama biasanya mengadakan majlis taklim 

yang diperuntukkan bagi warga yang tidak menjadi santri di pesantren sehingga penyebaran 

ilmu agama tidak hanya dirasakan oleh santri, namun juga masyarakat luas. Diantara majlis 

taklim tersebut adalah pengajian Ihya’ulumuddin dibawah asuhan Ahmad bin Husein 

Assegaf, pengajian rutin Syeikh Baabdullah di Masjid Manarul Islam, dan pengajian rutin 

Habib Husein al-Habsyi di Langgar Jarhum Bendomungal(Roudhotussalaf ,2011). 

Selain keberadaan pesantren, dan banyaknya majlis taklim yang menjadikan Bangil 

dikenal sebagai kota santri. Bangil juga menjadi sentral bagi pengembangan pemikiran agama 

Islam, hal ini terlihat dari berdirinya organisasi Islam dari berbagai macam latar belakang 

misalnya Muhammadiyah, NU, Persis, Al-Irsyad, dan Yayasan Pesantren Islam(YAPI). 

Keberadaan YAPI nampaknya membuat nama kota Bangil semakin dikenal sebagai kota 

santri di Indonesia. YAPI merupakan pesantren Islam yang didirikan oleh Husein al-Habsyi 

pada tanggal 21 Juni 1976. Husein al-Habsyi sendiri bukanlah warga asli Bangil. Husein 

sebelumnya seorang guru sekaligus politikus yang berdakwah keliling nusantara hingga 
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akhirnya menetap di Bangil dan mendirikan pondok YAPI. YAPI sendiri merupakan yayasan 

yang relatif baru jika dibandingkan dengan keberadaan organisasi NU, Muhammadiyah, dan 

majlis taklim tradisional yang dikelola para tokoh agama (habib). Kemunculan YAPI 

disambut antusias oleh masyarakat Bangil, sehingga dalam waktu singkat YAPI telah berhasil 

menjadi yayasan yang memiliki tiga lembaga pendidikan, yaitu pondok putra SMP-SMA, 

pondok putri SMP-SMA, TK-Al-Abrar. 

 Keberhasilan Husein al-Habsyi dalam mendirikan lembaga tersebut merupakan 

prestasi yang besar jika melihat perkembangan pesantren lainnya. Keberadaan YAPI 

nampaknya membuat masyarakat berbondong-bondong mengirim putra-putrinya untuk 

belajar ke pondok yang dibina Husein al-Habsyi. Menurut wawancara yang dilakukan penulis 

dengan Habib Muhdar Assegaf yang merupakan sesepuh Bangil, mengatakan: “Hampir 

seluruh keturunan Arab dan masyarakat pribumi di Bangil saat itu mempercayakan anaknya 

untuk mondok ke YAPI termasuk elit-elit tokoh agama yang saat ini berbalik 

mengkampanyekan anti syiah seperti Ahmad bin Husin Assegaf, Abdillah Assegaf dan 

lainnya”(Muhdar, 2017).  

Selain aktif di YAPI, Husein al-Habsyi juga dipercaya untuk menjadi penceramah 

tetap di Masjid Agung Bangil, dan pembicara di beberapa majlis taklim. Selain itu Husein al-

Habsyi juga dikenal sebagai ustad yang berani meskipun keberanian tersebut dianggap 

melawan tradisi. Hal ini dapat dilihat ketika pada tahun 1980an Husein al-Habsyi 

memutuskan untuk menghentikan tradisi haul habib Abdullah Sangeng yang dianggap 

digunakan elite tertentu untuk mendulang kepentingan ekonomi. Dapat disimpulkan sejak 

datangnya Husein al-Habsyi tahun 1976 ke Bangil hingga tahun 1990, Husein al-Habsyi 

mendapat tempat di hati masyarakat Bangil. Masyarakat dari kalangan manapun mendukung 

kiprah ustad dalam menjalankan dakwahnya di Bangil. Hingga titik ini dapat dikatakan 

kehidupan beragama di Bangil sangat menyejukkan dan bersahabat. 

Namun pasca tahun 1990an, yang ditandai dengan munculnya era globalisasi  telah 

menyebabkan informasi berjalan secara cepat. Ketika itu muncul informasi bahwa Husein al-

Habsyi merupakan seorang penganut Syiah. Hal ini didasarkan dengan aktivitas Husein yang 

berhubungan dengan ulama Syiah Iran dan seringnya mengutip sumber-sumber Syiah serta 

menekankan persatuan Sunnah Syiah dalam menyampaikan dakwah. Akibatnya dalam waktu 

singkat Husein Al-Habsyi ditinggal oleh sebagian pengikutnya dan mulai mendapatkan 

tekanan dari elite sunni Bangil. Misalnya dengan mengkampanyekan Husein al-Habsyi 

sebagai penyebar aliran sesat Syiah. Sejak itu dapat dikatakan konflik Sunni-Syiah mulai 

muncul ke permukaan di kota Bangil. 
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Kerangka Pemikiran 

Menurut Wese Becker (1990), konflik merupakan proses sosial dimana orang atau 

kelompok manusia berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lain yang 

disertai dengan ancaman atau kekerasan. Dalam Bukunya  K.J Holsti (1983) mengemukakan 

bahwa konflik yang menimbulkan kekerasan yang terorganisir muncul dari suatu kombinasi 

khusus para pihak, pandangan yang berlawanan mengenai suatu isu, sikap bermusuhan, dan 

tipe tipe tindakan diplomatik dan militer tertentu. Bentuk konflik biasanya teridentifikasikan 

oleh suatu kondisi oleh sekelompok manusia, yang di dalamnya terdiri dari suku, etnis, 

budaya, agama, ekonomi, politik, sosial, yang berbeda beda. 

Mendukung pemikiran diatas, menurut Michel E. Brown, kompleksitas konflik 

internal tidak hanya dijelaskan hanya oleh satu faktor atau variabel pada kebijakan atau 

perilaku elit pemimpin sebagai pemicu terjadinya konflik di suatu daerah. Namun terdapat 

faktor-faktor lainnya seperti struktural, politik, ekonomi, sosial, budaya menjadikan suatu 

daerah rentan terhadap terjadinya konflik. Untuk itu Brown membedakan underlying causes 

of conflict dan the proximate causes of conflict, secara lebih lengkap lihat pada tabel 1.1 

berikut. 

Tabel 1.1. Sebab-sebab utama dan sebab-sebab pemicu konflik internal 

Sebab utama (underlying causes) Sebab pemicu (proximate causes) 

Faktor Struktural : 

 Negara yang lemah 

 Kekhawatiran tentang 

keamanan internal 

 Geografis etnis 

Faktor Struktural : 

 Negara yang sedang runtuh/gagal 

 Perubahan perimbangan kekuatan 

militer 

 Perubahan pola-pola demografis 

Faktor Politik : 

 Lembaga politik yang 

diskriminatif 

 Ideologi nasional yang 

eksklusif 

 Politik antar kelompok 

 Politik elit 

Faktor Politik : 

 Transisi politik 

 Ideologi eksklusif yang semakin 

berpengaruh 

 Persaingan antar kelompok yang 

semakin tajam 

 Pertarungan kepemimpinan yang 

semakin tajam 

Faktor Ekonomi/Sosial : 

 Masalah ekonomi 

 Sistem ekonomi yang 

Faktor Ekonomi/Sosial : 

 Masalah ekonomi yang semakin parah 

 Ketimpangan ekonomi yang semakin 
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diskriminatif 

 Pembangunan ekonomi dan 

modernisasi 

Faktor Sosial Budaya : 

 Pola diskriminasi budaya 

 Sejarah kelompok yang 

bermasalah 

lebar 

 Pembangunan ekonomi dan 

modernisasi yang cepat 

Faktor Sosial Budaya : 

 Pola diskriminasi budaya yang 

semakin kuat 

 Penghinaan etnis dan propaganda 

Sumber : Yulius P. Hermawan, Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional: 

Aktor, Isu dan Metodologi, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2007,  hal. 91 

 

Dalam menganalisa konflik di Bangil penulis menambahkan bahwa terjadinya konflik 

Sunni-Syiah diatas tidak bisa dilepaskan dari fenomena globalisasi yang muncul pada akhir 

abad ke-20. Dewasa ini hampir tidak ada peristiwa di sudut kota suatu negara tertentu yang 

tidak diketahui oleh penduduk di wilayah negara lainnya. Proses pertukaran informasi dan 

komunikasi semakin massif terjadi dengan berkembangnya teknologi informasi dan 

komunikasi. Hal ini telah membawa dunia pada satu keadaan yang menyatu tanpa 

mengindahkan batas-batas negara (borderless). Kondisi di atas telah menunjukkan bahwa 

globalisasi merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari dan terjadi secara massif ke seluruh 

penjuru dunia.   

 Globalisasi merupakan proses multiaspek dimana negara dan masyarakat 

dunia semakin tersatukan menjadi suatu masyarakat dan ekonomi global (Shimko, 2005: 

196). Globalisasi dapat dikatakan pula sebagai intensifikasi hubungan sosial di seluruh dunia 

yang menghubungkan wilayah-wilayah lokal sehingga kejadian yang terjadi di wilayah lokal 

dibentuk oleh peristiwa yang terjadi di tempat yang jauh dan sebaliknya (Giddens dalam 

McGrew, 2008: 17). Pendapat lain menyebutkan bahwa globalisasi dicirikan oleh 

penghapusan batas-batas untuk melakukan kegiatan perdagangan, komunikasi dan pertukaran 

budaya (Jones, 2011). Globalisasi dapat diartikan sebagai perluasan, pendalaman, serta 

pergerakan yang cepat dalam keterhubungan secara luas dan mendunia atas semua aspek 

kehidupan sosial dalam dunia kontemporer (Held and McGrew, 1992).  

Senada dengan pendapatnya Jones, globalisasi menurut Jan Art Scholte melingkupi 

lima aspek yang masing-masing mempengaruhi karakteristik interaksi aktor-aktor dalam 

ekonomi politik internasional. Pertama, globalisasi mencakup internalization, yaitu 

meningkatnya hubungan lintas batas antara aktor-aktor internasional dengan terwujudnya 

aliran barang, jasa, modal, teknologi  dan manusia. Kedua, globalisasi mencakup 
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liberalization, mencakup pengurangan atau peniadaan hambatan perdagangan sehingga 

menciptakan perekonomian yang terbuka dan dikendalikan oleh mekanisme pasar. Ketiga, 

globalisasi mencakup universalization dalam bentuk penyebaran nilai-nilai universal seperti 

demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Keempat, westernization, bahwa globalisasi sebagai 

kelanjutan dari proses modernisasi melalui penyebaran kapitalisme, rasionalisme, 

industrialism, dan konsumerisme ke negara-negara berkembang yang sulit dibantah 

penyebarannya. Kelima, globalisasi menciptakan proses deterriorialization atau disebut juga 

sebagai a spread of supraterritoriality. dengan munculnya regulasi atau institusi yang 

melampaui territorial negara bangsa, dan territorial suatu negara kehilangan maknanya 

(Scholte, 2000: 16).  

Dengan demikian proses globalisasi yang ada telah menyebabkan hilangnya bata-

batas negara dan cepatnya pertukaran informasi, nilai, budaya dari berbagai tempat. Budaya 

dari suatu tempat bisa saja menjadi nilai yang positif atau negatif bagi tempat yang baru. 

Begitu juga dengan nilai demokrasi dan HAM yang tersebar keseluruh dunia termasuk 

Indonesia dapat dianggap sebagai “angin segar” bagi kemajuan dalam penghargaan terhadap 

kebebasan individu. Namun angin segar tersebut bisa saja menjadi “angin topan” yang 

memporak-porandakan suatu negara jika tidak didukung oleh institusi pemerintah yang kuat. 

 Uraian kerangka pemikiran diatas akan menjadi bingkai bagi pembahasan di 

dalam paper ini, yaitu bahwa penulis akan menyoroti penyebab konflik diatas dan keterkaitan 

antara globalisasi dengan timbulnya konflik Sunni-Syiah di Bangil.  

 

Penyebab Konflik 

Keberadaan Sunni-Syiah yang muncul sejak wafatnya Nabi, menandakan bahwa 

perbedaan dalam internal umat Islam merupakan hal yang ada sejak dulu. Sebagaimana yang 

dijelaskan diatas kehidupan beragama di Bangil sebelum tahun 1990an sangatlah kondusif 

dengan tiadanya konflik antar mazhab. Namun hal berbeda terjadi sejak tahun 1990an, 

dengan terjadinya konflik antar mazhab tersebut. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa 

konflik terjadi dikarenakan ada faktor-faktor selain perbedaan keyakinan.  Sebagaimana yang 

dinyatakan Brown bahwa persaingan antar elit menjadi salah satu penyebab terjadinya 

konflik internal. Penulis mengamini faktor tersebut sebagai salah satu penyebab konflik. 

Persaingan ini terjadi antara Husein Alhabsyi dengan elite ulama lainnya yang merasa 

tersaingi dengan keberadaan Husein Alhabsyi. Kelompok ini diwakili oleh Syeikh 

Baabdullah dan Ahmad bin Husein Assegaf. Eksistensi Husein Alhabsyi dengan memiliki 

sekolah dan pendakwah yang memiliki kharisma tinggi dianggap sebagai ancaman bagi elite 
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ulama lainnya. Ancaman ini dilihat dari semakin banyaknya dukungan baik materi dan non 

materi terhadap kegiatan Husein. Misalnya pembangunan sekolah TK, SMP, SMA YAPI 

yang mendapat dukungan dari masyarakat. Selain itu Sikap Husein yang berani untuk 

menghapus peringatan Haul Habib Abdullah Alhaddad dinilai sebagai ancaman status quo 

bagi kehidupan beragama di kota Bangil. Dengan demikian Kelompok Sunni yang 

direpresentasikan oleh Syeikh Baabdullah dan Ahmad bin Husein Assegaf mulai berpikir 

untuk menjatuhkan Husain al-Habsyi. 

Upaya menjatuhkan Husain al-Habsyi nampaknya terlihat dari label Syiah yang 

disematkan kepada Husein al-Habsyi oleh elite Sunni. Sehingga sejak tahun 1990an isu Syiah 

mulai ramai diperbincangkan di Bangil dengan menjadikan Husein al-Habsyi dan 

pengikutnya sebagai sasaran tembak. Hasilnya secara massif penolakan terhadap mazhab 

Syiah semakin meluas hingga menimbulkan eskalasi konflik skala kecil. Misalnya pada tahun 

1990 penentangan dari Syeikh Baabdullah yang merupakan seorang guru dari masjid manarul 

Islam Bangil menerbitkan buku “fatwa dan pendirian ulama Sunni terhadap aqidah 

Syiah”(Agus Hasan Bashori, 2016). Dilanjutkan pada tahun 1993 hubungan Sunnah- Syiah di 

Bangil semakin memanas saat ditemukannya surat rahasia Husein al-Habsyi pendiri YAPI 

yang ditujukan kepada seseorang di Iran pada tahun 1993. Surat itu berisi pernyataan Husein 

al-Habsyi, bahwa ia bertaqiyah menyembunyikan ke-Syiah-an sebagai strategi dakwah. 

Padahal sebelumnya ia dikenal sebagai ulama’ Sunni yang masyhur di kota Bangil (AULA, 

1993).  

Intensitas konflik sempat menurun pasca wafatnya Husein al-Habsyi pada tahun 1994. 

Namun kaderisasi yang dibentuk oleh Husein al-Habsyi nampaknya berhasil dengan semakin 

banyaknya penganut Syiah di Bangil. Keberhasilan ini dipandang sebagai ancaman bagi elite 

Sunni akan kondisi “status quo”. Apalagi YAPI sebagai ujung tombak komunitas Syiah 

semakin berkembang dengan diakuinya YAPI sebagai lembaga pendidikan dibawah naungan 

Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 1998. Selain itu YAPI juga membuka sekolah 

tinggi khusus tingkat lanjutan untuk studi agama yang dikenal hauzah ilmiyah. Tidak hanya 

itu masyarakat Syiah Bangil juga semakin menunjukkan eksistensinya dengan mengadakan 

ritual keagamaan khas Syiah yang jarang diperingati oleh komunitas Sunni seperti peringatan 

terbantainya Imam Husein cucu Nabi Muhammad dalam perang karbala, dan peringatan 

kelahiran para Imam Suci Ahlulbait. 

Menurut hemat penulis meningkatnya aktifitas keagamaan komunitas Syiah 

dipengaruhi momentum kran tersebarnya nilai-nilai demokrasi keseluruh dunia akibat proses 

globalisasi. Demokrasi telah memberikan ruang kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi 
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manusia. Sehingga peluang ini tidak dilewatkan begitu saja bagi komunitas Syiah untuk 

menunjukkan eksistensinya. Disisi lain komunitas Sunni juga memanfaatkan hikmah 

demokrasi sebagai wujud kebebasan berserikat dengan membentuk organisasi yang 

dinamakan ASWAJA pada awal tahun 2003. Organisasi ini didirikan oleh Ahmad bin Husein 

Assegaf bersama tokoh Sunni lainnya untuk membendung pengaruh Syiah di Bangil. Dengan 

adanya ASWAJA, komunitas Sunni semakin agresif dalam mengkampanyekan propaganda 

penolakan terhadap Syiah. Seperti melakukan hate speech yang ditujukan kepada kelompok 

Syiah. Sejak itu konflik Syiah-Sunni semakin menyeruak ke permukaan. 

Eskalasi konflik semakin meningkat pada tahun 2007 ketika ASWAJA menginisiasi 

demo besar setelah shalat Jum’at untuk menolak paham Syiah, yang diikuti oleh ribuan umat 

Islam Sunni. Demo ini mempunyai tujuan agar pihak berwenang menutup YAPI yang 

diyakini sebagai pesantren Syiah. Pada tahun yang sama juga dilakukan teror dan perusakan 

skala kecil dengan melempar batu terhadap rumah-rumah masyarakat Syiah serta dilakukan 

penyerangan terhadap Masjid Jarhum yang dianggap milik komunitas Syiah (Tempo,2012). 

Puncaknya pada tahun 2011, pesantren YAPI diserang oleh kelompok ASWAJA. Bentrokan 

terjadi antara massa ASWAJA dan santri YAPI sehingga menimbulkan korban antara kedua 

belah pihak. Pasca bentrokan tersebut suasana kota bangil semakin mencekam, konflik skala 

kecil terus berlanjut. 

Bentuk konflik diatas telah memperlihatkan bagaimana globalisasi yang menyebarkan 

demokrasi ke seluruh dunia telah menjadikan momentum bagi elite tertentu untuk 

membangkitkan sentimen primordialisme demi mencapai kepentingan politiknya. Atas nama 

demokrasi, pemerintah selalu lemah dalam menegakkan keamanan dan ketertiban di 

masyarakat. Hal berbeda terjadi pada rezim otoriter masa orde baru yang membatasi kegiatan 

keagamaan masyarakat. Pada masa orde baru kegiatan bernuansa keagamaan tidak boleh diisi 

dengan aktifitas politik atau ceramah yang meresahkan masyarakat. Kegiatan keagamaan 

hanya dilakukan sebagai simbol seremonial rutin. Jika ada pihak yang berusaha melanggar, 

maka dengan cepat pemerintah mengamankan oknum tersebut tanpa melalui proses 

pengadilan. Dengan kondisi semacam itu dapat dipastikan kestabilan politik dan keamanan 

selalu terjaga. 

Selain nilai-nilai universal seperti demokrasi, globalisasi yang ditandai dengan 

keterbukaan informasi yang diakibatkan oleh kemajuan IPTEK telah menjadi stimulus 

tersebarnya nilai Syiah ke seluruh dunia. Iran sebagai satu-satunya negara yang menjaga 

peradaban Syiah telah mengalami revolusi Islam pada tahun 1979. Revolusi tersebut 

menimbulkan decak kagum bagi mayoritas umat Islam di dunia, mengingat saat itu muslimin 
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sedang terpuruk akibat peradaban Barat yang mendominasi dunia. Husein al-Habsyi sangat 

terpukau dengan revolusi yang dilakukan Bangsa Iran untuk mengembalikan tegaknya 

kejayaan Islam, tentunya dengan berlandaskan nilai-nilai Syiah. Sehingga pada tahun 1980an 

Husein al-Habsyi berangkat menemui ulama di Iran untuk memetik pelajaran atas kesuksesan 

revolusi Iran tersebut. Semenjak kepulangan dari Iran, Husein semakin bersemangat dalam 

menyampaikan persatuan Islam dengan mengedepankan persamaan daripada membicarakan 

perbedaan antar mazhab. Tidak jarang Husein juga menyampaikan pujiannya terhadap Iran 

dan Syiah atas revolusi kebangkitan Islam. Hingga pada akhirnya di sisa hidupnya Husein 

telah banyak menulis buku yang ditujukan untuk membantah fitnah terhadap Syiah, seperti 

“Sunnah Syiah dalam ukhuwah”. 

Kebangkitan revolusi Islam ini nampaknya mendapat respon negatif dari negara 

semacam Arab Saudi yang secara ideologi bertentangan dengan Iran. Arab Saudi merupakan 

negara yang menjadi tempat lahirnya mazhab Salafi atau saat ini dikenal dengan Wahabi. 

Mazhab wahabi menurut berbagai Sarjana Islam diklasifikasikan sebagai cabang dari Sunni. 

Tetapi ada juga yang memasukkan Wahabi sebagai mazhab sendiri yang berbeda dengan 

Sunni. Meluasnya pengaruh Iran dengan nilai Syiahnya dianggap Arab Saudi sebagai 

ancaman terhadap dominasi Arab Saudi sebagai kekuatan utama di kawasan Timur Tengah 

dan dunia Islam. Dalam merespon ancaman tersebut Arab Saudi sebagai negara petrodollar 

secara royal menghamburkan dollarnya untuk mendukung menyebarnya nilai Wahabi 

keseluruh dunia dengan menggunakan berbagai organisasi amal untuk menangkal pengaruh 

Syiah. Selain itu penyebaran buku, pembuatan media online, dan viral video online telah 

menyumbangkan peran yang signifikan demi tercapainya tujuan tersebut. Alhasil dalam 

waktu singkat propaganda anti Syiah telah menyebar keseluruh dunia yang mengakibatkan 

terjadinya konflik antar pengikut dua mazhab tersebut. Kita bisa menyaksikan konflik 

internal di Irak, Afghanistan, Pakistan, dan Bahrain telah menjadi bukti nyata akibat 

menyebarnya propaganda anti Syiah.  

Bangil pun tidak lepas dari akibat perseteruan dua negara dominan di Timur Tengah 

tersebut. Dengan boomingnya harga minyak saat itu, Arab Saudi semakin gencar 

menyumbangkan dananya kepada organisasi seperti Al-Irsyad, Persis, dan individu-individu 

yang mendukung pemikiran Wahabi semacam Syeikh Baabdullah(IPAC,2016). Dukungan 

dana biasanya diwujudkan dalam bentuk bantuan pembangunan masjid, atau kegiatan amal 

lainnya. Timbal baliknya propaganda anti Syiah harus terus didengungkan sebagai ancaman 

terhadap umat Islam. Dalam konteks di Bangil, pada awal tahun 1990an kelompok Sunni 

Wahabi tidak menunjukkan langsung sikap permusuhannya kepada komunitas Syiah di 
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Bangil, karena komunitas mereka yang kecil dan cenderung ekslusif. Ditambah dengan 

kenyataan bahwa kelompok Syiah di Bangil diwakili oleh para pemuka agama dari kalangan 

Habib. Sehingga mereka bekerjasama dengan kelompok Sunni konservatif lainnya semacam 

organisasi ASWAJA yang diketuai oleh Habib Ahmad bin Husein Assegaf untuk melakukan 

permusuhan terhadap kelompok Syiah. Dengan kerjasama tersebut, maka kampanye anti-

Syiah berhasil dilakukan dengan menggunakan argumen-argumen intelektual yang 

menantang doktrin Syiah terutama dengan cara mendistorsi ajaran Syiah untuk memunculkan 

rasa takut dan kebencian di kalangan Sunni. Dengan meningkatnya kebencian warga Sunni 

diharapkan menjadi provokasi bagi masyarakat untuk bersikap antipati terhadap Syiah. 

Dengan meningkatnya kebencian masyarakat Sunni terhadap Syiah, maka kelompok 

Wahabi semakin terbuka dalam memperlihatkan eksistensinya untuk memerangi Syiah di 

Bangil. Indikasinya adalah dengan dibentuknya organisasi Arriyadh pada tahn 2012 yang 

disinyalir didukung oleh Arab Saudi (IPAC, 2016). Organisasi ini didirikan sebagai upaya 

membendung meluasnya ajaran Syiah di Bangil. Dengan demikian terdapat dua organisasi 

yang fokus memerangi Syiah, yakni ASWAJA dan Arriyadh. Dengan bertambahnya 

organisasi anti Syiah tersebut, maka eskalasi konflik antar mazhab tersebut semakin 

meningkat. Hal ini terbukti pada insiden 1 April 2016 dengan dibubarkan paksa pengajian 

kelompok Syiah dalam rangka peringatan kelahiran Siti Fathimah putri nabi yang diinisiasi 

kelompok Arriyadh. 

Dalam konflik Sunni Syiah diatas peran globalisasi sangat signifikan dalam 

menstimulus terjadinya konflik. Globalisasi telah melahirkan keterbukaan politik dan 

demokratisasi di segala bidang. Jargon demokrasi yang seharusnya  menjadikan pemenuhan 

hak individu dan menjunjung tinggi HAM dan hukum hanyalah isapan jempol belaka. Keran 

reformasi dan demokratisasi yang dimulai pasca tumbangnya rezim Orde Baru nampaknya 

lebih berperan dalam membangkitkan kembali primordialisme dan sentimen perbedaan 

mazhab melalui beragam isu yang didukung oleh kecanggihan teknologi informasi dan 

komunikasi. Propaganda asing melalui media massa dapat dengan mudah menyulut sentimen 

tersebut dan membangkitkan primordialisme. Dalam hal ini propaganda mengenai kebencian 

Sunni terhadap Syiah sangat masif terjadi di era demokratis ini. Selain itu mudahnya akses 

informasi dan biasnya batas-batas negara sebagai akibat globalisasi mempermudah campur 

tangan negara asing untuk berperan dalam konflik internal suatu negara.Dalam hal ini negara 

seperti Arab Saudi dan Iran turut berkontribusi dalam meningkatnya eskalasi konflik antar 

dua mazhab tersebut.   
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Kesimpulan 

Secara singkat, penyebab konflik Sunni-Syiah di Bangil melibatkan tokoh agama 

yang secara langsung merasa tersaingi oleh keberadaan komunitas Syiah yang menurut 

pandangan mereka mengancam  “status quo” kehidupan beragama di Bangil. Adanya 

kelompok Sunni Wahabi juga turut andil dalam terjadinya konflik atas dasar permusuhan 

ideologi dengan kelompok Syiah. Globalisasi telah memberikan ruang bagi Arab Saudi dan 

Iran untuk memperluas pengaruhnya ke Dunia Islam. Dalam hal ini dukungan mereka 

berikan kepada masing-masing komunitas baik Sunni maupun Syiah. Disaat menguatnya 

peran aktor non negara di tingkat lokal sebagai dampak dari globalisasi, maka pada saat yang 

sama globalisasi telah membawa konsekuensi pada melemahnya kedaulatan negara dan 

memperkuat aktor domestik. Di titik inilah aktor non negara dalam bentuk kelompok 

primordialisme dapat memicu konflik antar mazhab tersebut. Hingga akhirnya Eksploitasi 

tidak berdasar terhadap perbedaan kedua mazhab ini menjadi propaganda menarik bagi para 

elit untuk mencapai tujuan politiknya. 
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