
HASIL DISKUSI 

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN FATWA 

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH 

(Suatu Kajian Normatif Terhadap Fatwa MPU Aceh  terkait 

dengan Aliran Sesat di Aceh)

A. Latar Belakang

Saat ini  Aceh telah mengukir sejarah perdamaian,  kedua belah pihak  yang pernah

bertikai (GAM dan RI) telah sepakat untuk menyelesaian pertikaian berdarah selama 30

tahun.  Perjanjian damai kedua belah pihak telah menjadi bukti  bahwa telah ada usaha

dan itikad baik yang dilakukan oleh parapihak untuk perdamaian di Aceh. Proses peace

making dan peace keeping telah dilakukan,  dengan pembagian  peran dan kekuasaan,

demilitierisasi  (penarikan  pasukan  TNI/Polri)  dan  decomisioning (Pelucutan  senjata).

Namun  esensi  yang  terberat  saat  ini  adalah  terletak  pada  proses  peace  building

(pembangunan perdamaian).

Pembangunan perdamaian adalah sebuah proses damai yang berkelanjutan dimana

akar  persoalan  penyebab  konflik  telah  selesai; rekonsiliasi  dan  pembangunan  sosial

ekonomi masyarakat dan penguatan institusi lokal yang responsif terhadap perdamaian

telah  dibangun.  Maka  perdamaian  perlu  ditopang  oleh  kuatnya  institusi  lokal,

pembangunan sosial ekonomi, dan adanya kultur dan struktur masyarakat yang tercipta

dengan sebuah  proses rekonsiliasi  sekaligus mengikis  habis  akar  persoalan penyebab

konflik di masa lalu.

Namun, pasca perdamaian antara GAM–RI, konflik di Aceh bergeser dari  konflik

vertikal  menuju  ke  konflik  horizontal  (komunal),  salah  satunya  dengan  adanya

perbedaan persepsi terkait implementasi dan penafsiran terhadap nilai-nilai keagamaan

yang  hidup  dan  berkembang  dalam  masyarakat.  Kondisi  yang  demikian  melahirkan
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peluang  betapa  mudahnya  penghakiman  oleh  sekelompok  orang  terhadap  satu  atau

sekelompok orang lain secara sepihak dalam wujud stigmanisasi sesat dan menyesatkan,

mengembangkan ajaran dan praktek ritual keyakinan yang meresahkan orang lain dan

munculnya  pelarangan  terhadap  sekelompok  orang  untuk  menjalankan  keyakinannya

termasuk  pelarangan  pendirian  rumah  ibadah  bagi  kelompok  yang  dianggap  sesat

tersebut. 

Dalam  catatan  sejarah,  Aceh dikenal  sebagai  sebuah  kesatuan  masyarakat  yang

sangat  menjunjung tolerasi  dan keberagaman.  Salah  satu  indikatornya,  di  Aceh tidak

pernah terjadi konflik kekerasan atas nama agama baik itu antar agama maupun  antar

aliran agama. Masyarakat Aceh meyakini bahwa islam sangat anti tindak kekerasan dan

bertujuan menciptakan harmonisasi dalam kehidupan umat manusia.

Kondisi seperti ini berubah sejak adanya formalisasi nilai-nilai syariat Islam  pasca

penerapan syariat islam di Aceh melalui Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang

Keistimewaan Aceh serta disahkanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang

Pemerintah Aceh. Implementasi dari kedua produk itu tidak disokong oleh niat baik dan

komitmen pemerintah Aceh serta kurangnya  sensitifitas pemangku kebijakan terhadap

dampak yang berpotensi muncul ke permukaan sebagai efek dari formalisasi penerapan

syariat islam tersebut dalam kehidupan sosial masyarakat. Minimnya  peran  dan upaya

pemerintah --baik itu oleh Dinas Syariat Islam maupun Majelis Permusyawaratan Ulama

(MPU)  dan  juga  Majelis  Adat  Aceh  (MAA)--  dalam  mensosialisasikan  upaya

pencegahan kekerasan dalam pelaksanan syariat islam akhirnya menjadi bumerang dan

melahirkan kesan yang begitu kuat bahwa penerapan syariat islam di Aceh yang dimotori

oleh pemerintah masih bersifat parsial semata. Tak jarang, “peradilan jalanan” terhadap

orang-orang  yang  diduga  melanggar  syariat  islam  di  aceh  menjadi  hal  yang  sering

terjadi, mulai dari memandikan si pelanggar syariat dengan air kotoran, dipukuli, diarak

di  hadapan  umum,  dipermalukan,  diusir  dari  daerah  tempat  tinggalnya,  dinikahkan

secara paksa hingga diberi label sesat dan menyesatkan. 

Disatu sisi,  sebahagian orang menganggap bentuk penghukuman yang sedemikian

merupakan bentuk sanksi yang sesuai dengan kebiasaan, adat-istiadat dan budaya Aceh.

Adat istiadat dan kebudayaan Aceh sangat kental dipengaruhi oleh nilai-nilai keislaman

yang  sudah  diwariskan  dari  generasi  ke  genarasi.  Pelangaran  terhadap  syariat  juga
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bermakna pelanggaran terhadap adat, nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat;

maka  muncullah  alasan  pembenar  bagi  sekelompok  orang  untuk  menghakimi  si

pelanggar  syariat  dengan  “sanksi  adat”  yang  mereka  tentukan  secara  serta  merta.

Padahal, di sisi lain,  budaya Aceh yang diadopsi dari nilai dan norma syariat harusnya

tetap  terus  diimplementasikan  oleh  berbagai  pihak  dengan  menghormati  nilai-nilai

kemanusiaan  dan  anti  kekerasan,  menjunjung  tinggi  harkat  dan  martabat  manusia,

mengedepankan cara dan mekanisme yang terhormat serta mencegah tindakan kekerasan

massa sebagai wujud sanksi yang hanya bertujuan untuk penghukuman semata bagi si

pelanggar. 

Keberadaan  Polisi  sebagai  alat  keamanan  negara  yang  memiliki  fungsi  sebagai

pengayom dan pelindung masyarakat seharusnya mampu memberikan rasa aman kepada

masyarakat dan mampu melakukan upaya pencegahan dini terhadap tindak kekerasan

yang  terjadi.  Namun,  fungsi  tersebut  masih  berjalan  kurang  maksimal. Keberadaan

Polmas di Aceh yang melibatkan  tokoh–tokoh gampong dalam strukturnya dan memiliki

garis koordinasi hingga ke level gampong ternyata masih belum mampu menjadi solusi

bagi  upaya  meminimalisir  potensi  munculnya  konflik  dan  tindak  kekerasan  terkait

dengan  adanya  kasus-kasus  pelanggaran  syariat  Islam.  Sebagai  contoh,  dalam

penanganan kasus  amuk masa yang dilakukan oleh warga di Gampong Jambo Dalam,

Plimbang, Kabupaten  Bireuen terhadap Tgk.  Ayyub yang diduga menyebarkan aliran

sesat, polisi terkesan sangat lamban dalam merespon dan melakukan upaya pencegahan

sehingga  klimaksnya  berujung pada  tindakan  pembunuhan  dan  pembakaran  terhadap

Tgk. Ayyun dan beberapa pengikutnya.

Berangkat dari fakta-fakta ini terlihat bahwa masih adanya akar persoalan penyebab

kekerasan dalam penegakan syariat islam yang harus diselesaikan. Untuk itu, diperlukan

suatu  sistem yang  dapat  memonitoring  dan  mengevaluasi  proses  pelaksanaan  syariat

islam  di Aceh hari demi hari  dan mengingatkan para pengambil  kebijakan agar lebih

memperhatikan kondisi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Pemberian masukan,

saran dan analisa  yang mendalam terhadap kondisi  pelaksanan syariat  islam  di  Aceh

kepada simpul kebijakan mutlak dibutuhkan, sehingga para pengambil kebijakan mampu

memperhitungkan dampak dan mampu mencegah tejadinya kekerasan  yang lebih massif
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sebagai akibat dari formalisasi syariat Islam serta  mengurangi kemungkinan terjadinya

berbagai tindakan kekerasan dan konflik sosial dalam kehidupan masyarakat.

Bagaimanapun, negara sebagai pemangku tanggung jawab atas penghormatan dan

perlindungan  hak  asasi  berkewajiban  mengambil  langkah  konkrit  untuk  menjamin

persamaan perlakuan dalam hal agama atau keyakinan. Negara juga memiliki kewajiban

untuk  memberi  remedies (solusi)  atau  redress (pemulihan  hak)  pada  mereka  yang

menjadi korban atas segala bentuk diskriminasi dan intoleransi yang didasarkan pada

perbedaan  keyakinan.  Negara  tidak  saja  dilarang  melakukan  tindakan  yang

mempengaruhi  kepercayaan  secara  langsung  (misalnya  menolak  pemberian  izin

membangun tempat ibadah) akan tetapi juga terhadap perlakuan bagi warga Negara yang

menjadi umat aliran agama atau agama tertentu. Dengan kata lain larangan itu ditujukan

pada by commission (tindakan) dan by ommission (pembiaran).

B. Pola dan Penyebab Intolerasi Kebebasan Berkeyakinan di Aceh

Intolerasi dalam kehidupan beragama sekarang ini sedang sangat menguat terjadi di

Aceh,  dimana  pola  yang  paling  dominan  terjadi  berupa  konflik  antar  aliran agama

sedangkan  konflik  antar  umat  beragama  tidak  begitu  menonjol.  Konflik  antar  aliran

agama umumnya terjadi  dalam  bentuk  pemberian  label  “sesat dan  menyesatkan”

terhadap  suatu  kelompok  keyakinan  aliran  agama  tertentu,  yang  kebanyakan  dalam

penilaiannya sangat subjektif. Salah satu contoh kasus yang sedang mengemuka adalah

kasus tuduhan sesat dan menyesatkan terhadap Tgk. Ahmad Barmawi pimpinan Dayah

Al-Mujahadah  di  Kabupaten  Aceh  Selatan  melalui  Fatwa  Majelis  Permusyawaratan

Ulama Aceh Nomor 1 Tahun 2013.

Pelabelan-pelabelan sesat  ini  terjadi  karena  negara  --dalam  hal  ini  pemerintah

daerah-- tidak  mampu  bersikap  nentral  terhadap  ulama. Pemerintah  memiliki

kepentingan  tetrtentu  yang bersifat simbiosis mutualisme  dengan  ulama,  sehingga

apapun yang menjadi fatwa ulama melalui Lembaga  Permusyawaratan  Ulama (MPU)

terkesan  selalu  dianggap  benar  oleh  pemerintah;  bahkan  dalam  kasus  Tgk.  Ahmad
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Barmawi, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan mengeksekusi fatwa MPU dengan cara

yang tidak sesuai menurut hukum.

Selain konflik  antar aliran agama, konflik antar agama juga terjadi di Aceh dalam

beberapa  tahun belakang ini.  Padahal, sejak puluhan tahun lalu,  sikap toleransi  antar

umat beragama sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Aceh. Akan tetapi akhir -akhir ini

justru  intoleransi  dalam kehidupan  beragama  sudah  mulai  muncul  dan  mengemuka.

Penyerangan  gereja  di  Banda  Aceh  dan  penyegelan  terhadap  Gereja  di  Kabupaten

Singkil merupakan salah satu indikasi yang menguatkan fenomena tersebut. 

Pertanyaannya, apakah factor yang menyebabkan munculnya sikap intoleransi dalam

kehidupan  beragama  di  Aceh??  Setidaknya,  ada  beberapa  kajian  mendasar  yang

melatarbelakangi munculnya sikap intoleransi kebebasan berkeyakinan di Aceh, yaitu:

1. Mutasi Konflik 

Dalam catatan sejarah, Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang tercatat

sebagai daerah konflik. Sebelum tsunami melanda pada tahun 2004, Aceh merupakan

daerah konflik bersenjata yang berlangsung selama puluhan tahun dengan kerugian yang

luar biasa banyaknya. 

Saat  konflik  bersenjata  berlangsung,  isu-isu  intoleransi  dalam  kehidupan

berkeyakinan di Aceh tidaklah menjadi isu strategis, walaupun ada tokoh-tokoh ulama di

Aceh  yang  terlibat  (baik  langsung  atau  tidak  langsung)  dalam konflik  yang  terjadi;

misalnya penggunaan dayah sebagai  tempat  bernaungnya kombatan GAM yang tentu

saja mengakibatkan munculnya stigmanisasi oleh pasukan keamanan terhadap institusi

dayah  sebagai  salah  satu  basis  pergerakan  dan  tempat  konsolidasi  gerakan  kaum

separatis. 

Intinya, pada masa itu, konflik yang muncul adalah konflik antara Negara dan satu

kelompok warga  Negara.  Persoalan  isu-isu yang berhubungan dengan keyakinan dan

kehidupan keagamaan diformulasikan menjadi  konflik yang sifatnya lebih politis  dan

mengarah pada konflik vertical. 

5



2. Penguatan Penerapan Syariat Islam 

Syariat Islam sebagaimana yang tertaung dalam Undang–Undang Nomor 44 Tahun

1999  Tentang  Penyelenggaraan  Keistimewaan  Aceh  dan  diperkuat  dengan  lahirnya

Undang–Undang  No  18  tahun  2001  tentang  Otonomi  Khusus  Aceh,  pada  awalnya

dipandang oleh Jakarta sebagai solusi damai Aceh. Akan tetapi, pasca diterapkan kedua

UU tersebut  damai  di  Aceh  tak  kunjung  terwujud; bahkan aceh  sebagai  terjerumus

sebagai ladang pembantaian dengan diterapkannya Aceh sebagai Daerah Operasi Militer

hingga tsunami meluluhlantakkan Aceh.

Pasca tsunami yang disusul oleh penandatanganan  Memorandum of Understanding

(MoU) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM)

kembali  membuka wacana tentang pembangunan Aceh yang lebih baik,  salahsatunya

membangun daerah ini dengan penerapan syariat Islam sebagai pilar utama. 

Guna mewujudkan pembangunan yang bersendikan pada  nilai-nilai  syariat  Islam,

maka  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006  Tentang  Pemerintah  Aceh  di

sebutkan  bahwa  salah  satu  kewenangan  Pemerintah  Aceh  adalah  pelaksanaan

keistimewaan  Aceh  penyelenggaraan  kehidupan  beragama  dalam bentuk  pelaksanaan

syari'at  Islam  bagi  pemeluknya  di  Aceh  dengan  tetap  menjaga  kerukunan  hidup

antarumat  beragama  (Pasal  16  ayat  {2}  huruf  a)  dan  kepala  daerah  ditugasi  untuk

melaksanakan  dan  mengkoordinasikan  pelaksanaan  syariat  islam  secara  menyeluruh

(Pasal 42) serta pembentukan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (Pasal 138).

Jelaslah bahwa penguatan syariat Islam di Aceh merupakan salah satu poin penting

yang  tidak  boleh  dikesampingkan  dalam  upaya  membangun  Aceh  yang  lebih  baik.

Tentunya,  nilai-nilai syari’at pada prinsipnya tidak hanya dilihat dari sisi legal formal

saja tapi lebih jauh kepada sisi keadilan social (social justice) dan ini merupakan tujuan

dan esensi dari syari’at yang paling utama. 

Namun, dalam tataran implementasi syari’at Islam, terdapat beberapa hal yang justru

berpotensi menjadikan nilai-nilai keadilan menjadi bias, salah satunya adalah keberadaan

MPU Aceh dengan fatwa-fatwanya yang belakangan ini  menjadi  “media  pendorong”

munculnya intoleransi dalam kehidupan beragama di Aceh.
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Fatwa keagamaan sebagai hasil pemikiran para ahli agama (Islam) tentu memberikan

warna dan corak yang elegant tentang ajaran-ajaran al-Quran dan Hadist, sehingga umat

Islam akan mengetahui secara persis seluk beluk ajaran-ajaran Islam secara mendetail.

Dengan demikian, umat Islam tidak terjerumus ke dalam ajaran-ajaran yang sesat dan

zalim. 

Dalam konteks keacehan, Pembentukan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) di

Aceh  merupakan  salah  satu  bentuk  kekhususan  Aceh  dalam  menjalankan

Pemerintahannya yang juga diakomodir oleh pemberlakuan otonomi khusus untuk Aceh.

Pertimbangan  lain  secara  filosofis,  historis  dan  sosiologis  bahwa  para  ulama  telah

memberikan  kontribusi  dalam  membentuk  pola  kehidupan  masyarakat  yang  islami,

sehingga  masyarakat  Aceh  menempatkan  ulama  dalam  kedudukan  dan  peran  yang

terhormat dalam bermasyarakat dan bernegara. Disamping itu, masyarakat Aceh yang

ketahanan  dan  daya  juang  yang  tinggi  bersumber  dari  pandangan  hidup  yang

berlandaskan  syariat  Islam  yang  melahirkan  budaya  Islam  yang  kuat  di  bawah

kepemimpinan dan peran para ulama, sehingga Aceh menjadi salah satu modal utama

bagi perjuangan Negara Republik Indonesia.

Pada tahun 1965 Musyawarah Alim Ulama se-Aceh yang berlangsung pada tanggal

17 s.d 18 Desember 1965 di Banda Aceh bersepakat membentuk wadah berupa Majelis

Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dengan Ketua Umum pertamanya dipercayakan

kepada Tgk. H. Abdullah Ujong  Rimba.  Saat itu, MPU terdiri dari Pimpinan, Badan

Pekerja, Komisi dan Panitia khusus. Komisi pada waktu itu, terdiri atas 5 (lima) Komisi,

yaitu : Komisi Ifta; Komisi Penelitian dan Perencanaan; Komisi Pendidikan, Pengajaran

dan Kebudayaan; Komisi Dakwah dan Penerbitan serta Komisi Harta Agama. Komposisi

ini juga berlaku pada MPU Kabupaten/Kota dan MPU Kecamatan.

Pada  tahun 1968,  sesuai  dengan  Keputusan  Gubernur  Nomor:  038/1968,  Majelis

Permusyawaratan Ulama berubah namanya menjadi Majelis Ulama Indonesia Provinsi

Daerah  Istimewa  Aceh,  dengan  nama  komisi-komisinya  berubah  menjadi  Komisi  A
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(Hukum/Fatwa);  Komisi  B  (Penelitian  dan  Perencanaan);  Komisi  C  (Pendidikan,

Pengajaran dan Kebudayaan); Komisi D (Dakwah dan Penerbitan) dan Komisi E (Harta

Agama).

Kedudukan MUI Provinsi Aceh dipertegas dengan lahirnya Undang-Undang Nomor

44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Pada  Pasal  9  ayat  (1)  disebutkan  “Daerah  dapat  membentuk  sebuah  badan  yang

anggotanya terdiri  dari  Ulama”. Dalam ayat (2) ditegaskan lagi “Badan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) bersifat independen yang berfungsi memberikan pertimbangan

terhadap  kebijakan  daerah,  termasuk  bidang  pemerintahan,  pembangunan  dan

kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami”.

Amanat  Undang-Undang  ini  ditindaklanjuti  dengan  lahirnya  Peraturan  Daerah

Nomor  3  Tahun  2000  tentang  Pembentukan  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Majelis

Permusyawaratan  Ulama  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam dan  Peraturan Daerah

Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 43 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama atas

Peraturan  Daerah  Propinsi  Daerah  Istimewa  Aceh  Nomor  3  Tahun  2000  tentang

Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Majelis Permusywaratan Ulama Propinsi Daerah

Istimewa Aceh.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA)

maupun  dalam Qanun Aceh  nomor  2  Tahun  2009  tentang  Majelis  Permusyawaratan

Ulama, disebutkan bahwa Majelis Permusyawaratan Ulama yang selanjutnya disingkat

MPU adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang

merupakan  mitra  kerja  Pemerintah  Aceh  dan  DPRA1.  Kemudian  juga  dalam  UUPA

disebutkan bahwa MPU bersifat Independen2. 

Terdapat beberapa fungsi penting yang disebutkan dalam Pasal 138 UUPA dan Pasal

4 Qanun Aceh tentang MPU yaitu MPU berfungsi menetapkan fatwa yang dapat menjadi

salah  satu  pertimbangan  terhadap  kebijakan  pemerintahan  daerah  dalam  bidang

1Pasal 1 angka 16 UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Hal ini juga sesuai dengan
penjelasan Pasal 138 ayat (3) yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan mitra dalam ketentuan ini
adalah  kebersamaan dan kesejajaran dalam pemberian  pertimbangan yang berkaitan dengan kebijakan
dalam penyelenggaraan pemerintahan di Aceh.

2 Pasal 138 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh 
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pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi.3 Sedangkan dalam

bidang keagamaan, MPU tidak berwenang memberikan fatwa melainkan hanya sebatas

arahan terhadap perbedaan pendapat dalam masalah keagamaan baik sesama umat Islam

maupun antar umat beragama lainnya.4

Sebagaimana disebutkan dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2009 tersebut, fatwa hanya

bisa diberikan sebagai salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintahan daerah

dalam bidang-bidang tertentu dan bersifat rekomendasi semata.  Bila ditinjau dari aspek

hirarkhi perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, MPU/MUI tidak dsebutkan dlm

UU 12/2011, sehingga fatwa tidak ditempatkan pada lembaran negara/daerah atau berita

negara/daerah. Intinya Kekuatan hukum fatwa adalah tidak mengikat. Fatwa hanya bisa

dicabut dengan fatwa. 

Dengan  demikian,  sebagai  pertimbangan  yang  tidak  memiliki  kekuatan  hukum

mengikat, maka keterikatan Kepala Daerah atas pertimbangan MPU, sangat dipengaruhi

oleh tiga aspek yaitu: Pertama, Kepala Daerah terikat karena diharuskan oleh ketentuan

perundang-undangan;  Kedua,  kesadaran  Kepala  Daerah  itu  sendiri  sebagai

3Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang
berbunyi sebagai berikut:
a. Memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan,

ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan;  
b. Memberikan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran Islam.

4Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang
berbunyi sebagai berikut:
(1) MPU mempunyai kewenangan: 
a. Menetapkan  fatwa terhadap masalah pemerintahan,  pembangunan,  ekonomi,  sosial  budaya  dan

kemasyarakatan; 
b. memberikan  arahan terhadap perbedaan pendapat dalam masalah keagamaan baik sesama umat

Islam maupun antar umat beragama lainnya.
(2) MPU kabupaten/kota  mempunyai kewenangan: 
a. Melaksanakan dan mengamankan fatwa yang dikeluarkan oleh MPU sebagaimana dimaksud pada

ayat (1)  
b. memberikan pertimbangan dan masukan kepada pemerintah kabupaten/kota yang meliputi bidang

pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami.  
Hal tersebut di atas juga sesuai dengan ketentuan rumusan Pasal 140 ayat  (1) UU No. 11 Tahun 2006
Tentang Pemerintahan Aceh. Penegasan terkait dengan hal ini juga dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 21
yang menyatakan bahwa fatwa adalah keputusan MPU yang berhubungan dengan syari’at Islam terhadap
masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan. Perihal dalam bidang
keagamaan, bukan fatwa yang dikeluarkan oleh MPU, tapi arahan.

.
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penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung-jawab sesuai dengan asas-asas umum

pemerintahan  yang  layak;  Ketiga,  keterikatan  Kepala  Daerah  karena  kualitas

pertimbangan itu sendiri, yang menyebabkan Kepala Daerah tidak ada pilihan lain untuk

tidak menerima pertimbangan-pertimbangan tersebut.5

Terkait  dengan  ketentuan  normatif  yang  ada,  sampai  saat  ini  belum ada  satupun

peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  kewajiban  bagi  Kepala  Daerah  untuk

mengindahkan  setiap  pertimbangan-pertimbangan  yang  disampaikan  MPU  dan

kewajiban Kepala Daerah untuk bertanya  pada  MPU. Hal  itu  semua merupakan hak

Kepala Daerah. Dengan kata lain, apakah haknya akan digunakan atau tidak digunakan,

terserah sepenuhnya kepada Kepala Daerah. Dalam hal  Kepala Daerah menggunakan

haknya untuk bertanya pada MPU, maka MPU sebagai badan pertimbangan bagi Kepala

Daerah  berkewajiban  untuk  menjawab  atau  memberi  pertimbangan-pertimbangan

sebagaimana yang diperlukan oleh Kepala Daerah dan DPRA/DPRK. Sebaliknya status

MPU  sebagai  mitra  sejajar  eksekutif  dan  legislatif  Daerah  berkewajiban  untuk

mengajukan saran, kepada eksekutif dan legislatif, walaupun tidak ada kewajiban untuk

menerimanya.  Hal  itu  sangat  tergantung  pada  pemikiran  Kepala  Daerah  dan

DPRA/DPRK itu sendiri, apakah diterima atau tidak pertimbangan MPU sebagai dasar

kebijaksanaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Beberapa  ajaran  atau aliran  agama yang dikembangkan di  Aceh telah  dinyatakan

sesat  oleh  Majelis  Permusyawaratan  Ulama  (MPU)  Aceh.  Fatwa  itu  sudah  dimulai

dikeluarkan oleh MPU Kabupaten dimana aliran itu tumbuh dan berkembang serta juga

telah difatwakan oleh MPU Provinsi sebagai MPU yang berwenang mengeluarkan fatwa

di Aceh.

Dalam jangka waktu 3 tahun terakhir,  muncul  beberapa kasus fatwa terkait aliran

sesat  di  Aceh, diantaranya kasus  aliran sesat  Millata Abraham,  kasus yang menimpa

Teungku Ayyub di  Bireuen yang divonis menyebarkan aliran sesat,  dan yang terbaru

adalah kasus yang terjadi di Dayah Al Mujahadah pimpinan Tgk. Ahmad Barmawi di

Aceh  Selatan.  Kesemua  kasus-kasus  itu  bertitik  tolak  pada  fatwa  MPU  yang

menimbulkan dampak yang luarbiasa dalam aspek hukum dan sosial. 

5Husni  Jalil,  Fungsi  Majelis  Permusyawaratan  Ulama dalam Pelaksanaan Otonomi  Khusus  di
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Jurnal Equality, Vol.12, Nomor 2, Agustus 2007, hal. 134-135
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Kasus-kasus  yang  demikian  tidak  hanya  terjadi  di  Aceh,  namun  juga  terjadi  di

beberapa tempat lain. Mengingat besarnya dampak yang dimunculkan, maka tak jarang

banyak pihak yang bertanya-tanya apa upaya yang bisa dilakukan untuk mengadvokasi

pihak-pihak yang dirugikan terkait dengan klaim “sesat dan menyesatkan” itu.

Sebagaimana  telah  disebutkan  pada  bagian  sebelumnya,  dalam  kajian  hukum

normative,  MPU  hanya  berwenang  menerbitkan  fatwa  terkait  dengan  hal-hal

pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan; sedangkan

untuk  hal-ihwal  yang  menyangkut  dengan  urusan  keagamaan,  MPU  hanya  boleh

memberikan arahan dan pertimbangan semata. Hal yang sama juga diatur secara jelas

dalam Pasal Pasal 140 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Jika MPU melakukan tindakan yang berseberangan dengan ketentuan di atas dan

menimbulkan kerugian bagi sekelompok orang, serta munculnya sikap yang reaksioner

dari  masyarakat  yang  cenderung  menjurus  pada  tindakan  kekerasan dan  intoleransi,

maka MPU harus bertanggung jawab atas keadaan yang demikian. Tentu jelas hubungan

kausalitas antara munculnya fatwa MPU dengan kerugian dan dampak bagi kelompok

yang dirugikan. 

Berdasarkan  uraian  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  maka  dapat  diketahui  bahwa

Majelis  Permusyawaratan  Ulama  dan  Pemerintah  patut  diduga  sebagai  pihak  yang

menyebabkan munculnya intoleransi dalam kebebasan kehidupan berkeyakinan di Aceh

melalui fatwa yang dimunculkanya terkait  persoalan aliran sesat sehingga mendorong

adanya  reaksi  masa  dan  sikap  pembiaran  serta  tidak  responsifnya  pemerintah  dalam

menyelesaikan  konflik  keagaman  menyebabkan  mengemukanya  kondisi  yang  tidak

stabil dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

C. Dampak Intoleransi Kehidupan Beragama di Aceh

Mengingat serangkaian masalah yang telah diuraikan di atas, maka tentu tergambar

pula  dampak  yang  dimunculkan  akibat  adanya  sikap  intoleransi  dalam  kehidupan

beragama di Aceh, yaitu :

1) Tidak terjaminnya dan terlindunginya hak bagi sekelompok umat beragama di

Aceh baik dalam konteks privat maupun dalam konteks public. Dalam konteks privat,
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seseorang  atau  sekelompok  orang  yang  menjadi  korban  dari  sikap  intoleransi  akan

terhambat  kebebasannya  untuk  memiliki/memeluk  keyakinannya.  Sedangkan  dalam

konteks  public,  ia  ia  juga  kehilangan  hak  kebebasan  memanifestasikan nilai-nilai

keyakinannya itu. Padahal, hak tersebut telah jelas diatur dalam Pasal 28E ayat (1) dan

(2); Pasal 18 dan Pasal 20 ICCPR yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 12 Tahun

2005  Tentang  Pengesahan  International  Covenant  On  Civil  And  Political  Rights

(Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik); serta Pasal 22 ayat (1) dan

(2) UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

2) Tidak terjaminnya hak-hak keperdataan bagi  seseorang atau sekelompok orang

yang menjadi korban dari sikap intoleransi. Bahkan, yang lebih mendasar, hak-hak asasi

yang secara prinsipil juga kemungkinan besar tak lagi terjamin dan terlindungi.

3) Dalam konteks sosiologis, sikap intoleransi ini menjadi alat yang akan semakin

menguatkan  pola  pikir  primordialisme  yang  memunculkan  dikotomi  perbedaan  yang

begitu kentara dalam kehidupan sosial masyarakat. Akan muncul kelompok-kelompok

tertentu yang menganggap kelompok lain adalah kelompok yang sesat dan menyesatkan

sehingga harus dikucilkan bahkan diasingkan.

4) Tidak tercapainya keadilan sosial  yang menjadi tujuan dari  penerapan syari’at

islam di Aceh
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