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No : 06/B/AKM/LBMPCNUDPK/X/21 
Lampiran : 4 (Empat) lembar 
Perihal :SOSIALISASI HASIL BAHTSUL MASAIL 

Kepada, Yth,: Seluruh 
Delegasi Bahtsul Masail 

Di – 
Tempat 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb. 

Salam silaturrahim kami sampaikan, semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat dan 
hidayah dari Allah SWT. Amin. 

 

Sehubungan dengan berakhirnya bahtsul masail yang diselenggarakan oleh LBM PC NU 
Kota Depok bekerjasama dengan PON-PES Al-Hidayah, pada hari Sabtu, 16 Oktober 2021, maka 
kami selaku panitia ingin mensosialisaikan hasil keputusan bahtsul masail sebagaimana terlampir. 

 
Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan 

kesediaannyadihaturkan terima kasih “ jazakallah ahsanal jazza”. 
 

 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 
 

 
Depok , 20 Oktober 2021 

 

 
 

 
 

 
HASAN ANWARI 

Ketua 

M. AKMAL 

Sekretaris 
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Hasil Bahtsul Masail LBM PCNU Depok 
Di PON-PES Al-Hidayah,Sabtu, 19 Robiul Awwal 1443 /16 Oktober 2021 

 

HUKUM MENGKAFIRKAN SAUDARA SEIMAN 

                    Deskripsi Masalah 

Takfiri adalah mengklaim kafir seseorang atau mengeluarkannya dari status Islam. 

Ini merupakan hal yang sangat fundamental karena berkaitan dengan agama yang diyakini 

seseorang. Oleh sebab itu dalam hal ini kita harus berhati-hati dan tidak boleh gegabah 

dalam mengklaim kafir seseorang. Akan tetapi pada kenyataannya, sekarang banyak sekali 

kelompok tertentu atau personal yang mudah mengkafirkan saudara seiman. Ironisnya, 

personal yang pernah mengkafirkan muncul dari seorang tokoh tertentu dan memiliki 

banyak pengikut. 

Sebagai contoh: ketika ada orang berkunjung ke candi borobudur atau tempat 

ibadah non muslim lainya, dengan tujuan wisata, langsung difonis kafir, dengan alasan 

candi borobudur adalah tempat peribadahan non muslim. Bahkan merayakan sebuah 

acara dengan menggunakan tradisi-tradisi non muslimpun juga dihukumi bisa 

mengeluarkan seseorang dari agama Islam alias murtad, dengan alasan Tasyabbuh 

(menyerupai) non muslim. Dan masih banyak lagi klaim-klaim kafir kepada sesama muslim 

karena mengikuti tradisi mereka atau memiki hubungan dekat dengan mereka. 
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                     Pertanyaan  

1. Apa batasan seorang muslim bisa keluar dari keislamannya (murtad)? 

Jawaban 

Seorang muslim dapat dikatakan murtad sebab 3 perkara: 

1. Mengingkari hukum-hukum Allah yang diketahui oleh khalayak umum (  الدين من معلوم

) 'dan hukum-hukum yang sudah disepakati oleh ulama  (بالضرورة عليه مجمع ) seperti 

contoh; mengingkari kewajiban shalat lima waktu, puasa, zakat dll. 

2. Mengucapkan perkataan yang dilakukan secara sadar,dan tahu, bukan karena 

ketidaktahuan, terpeleset dalam ucapan, menceritakan kekufuran,  atau takut karena 

ancaman, yang didasari ingkar dan menistakan, seperti contoh; "Allah Itu Tidak Ada", 

"Muhammad Itu Bukan Nabi dan Rasul" dsb. 

3. Melakukan ritual khusus yang biasa dilakukan oleh non muslim, melakukan 

perbuatan-perbuatan yang menafikan keislaman dengan sadar, dan tahu, bukan 

karena ketidaktahuan, terpeleset dalam ucapan, memperagakan kekufuran,  atau 

takut karena ancaman, seperti contoh; sujud atau menyembah patung dll.  

Referensi 

 

 ]٧٧/٥ الوردية، البهجة شرح في البهية الغرر زكريا، األنصاري،] .١
ِدهِ  اْلُكْفِر، َعلَى َكعَْزِمهِ  بِقَْلبِهِ  َولَوْ  ،( بِِفْعل  ) يَْحُصلُ  َواْرتَِداُدهُ  ( ِعنَاًدا) َوالتََّكلُّمِ  اْلِفْعِل، ِمنْ  ُكل   : أَيْ ( َمْحض  ) بِهِ ( تََكلُّمِ  أَوْ ) فِيهِ  َوتََردُّ

ِ  اْلَكافِرِ  ُكْفرُ  بِاْلُمْسِلمِ  فََخَرجَ  ِمْنُهَما بَِواِحد  : أَيْ ( ِمْنهُ  َوبِاْعتِقَاد   َوبِاِِلْستِْهَزاِء،) بِاْلِعنَادِ  :أَيْ  ة ، فَلَْيسَ  اأْلَْصِلي   فَلَ  َغْيُرهُ، َوبِاْلُمَكلَّفِ  بِِردَّ

تُهُ  تَِصحُّ  ةُ  تَِصحُّ  نَعَمْ  بِاْعتِقَاِدهِ  اْعتَِدادَ  ِلَ  إذْ  ِردَّ ِريحِ : أَيْ  َوبِاْلَمْحِض  ُمَكلَّفًا، يَُكنْ  لَمْ  َوإِنْ  السَّْكَراِن، ِردَّ  لَوْ  َما اْلَحاِوي بِهِ  َعبَّرَ  َكَما الصَّ
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ةً  َكْونِهِ  َعنْ  يُْخِرُجهُ  َما بِذَِلكَ  اْقتََرنَ  ، ِردَّ ، أَوْ  َكاْجتَِهاد  ، َسْبقِ  أَوْ  َجْهل  ، ِحَكايَةِ  أَوْ  ِلَسان   ِلَصنَم   َسَجدَ  َمنْ  اْلقَاِضي قَالَ  َخْوف   أَوْ  ُكْفر 

تِِه، ُحِكمَ  بَِداِرنَا  فََل، اْلَحْرِب، بَِدارِ  أَوْ  بِِردَّ

 [١٠٥/٨ الشافعي، اإلمام مذهب على المنهجي الفقه المؤلفين، من مجموعة] .٢ 

 :الردة به تكون ما ضابط

 :أشياء ثلثة من بواحد اإلسلم عن الردة تقع
 الخمر، شرب حرمة وكإنكار والحج، والصوم الزكاة وجوب كإنكار: بالضرورة الدين في معروف عليه، مجمع حكم إنكار: األول

 وغيرهم، الدين علماء فيها يستوي مسلم، لكل بالضرورة معروفة أحكام فهذه وجل، عز هللا كلم القرآن أن وإنكار الربا، أكل أو

ً  أنكر إن أما. الردة أسباب من بها الجحود كان ولذلك  الناس، من كثير عن خفي ولكنه عليه مجمع أو عليه، مجمع غير حكما

 .عدتها انقضاء قبل المطلقة زواج حرمة أنكر أو الضحي، صلة مشروعية أنكر كما الردة، يستلزم ِل إنكاره فإن
 مع يتنافي فعلً  يفعل أن أو الكفار، عبادات من شيء وممارسة لصنم، كالسجود: الكفار خصائص من فعلً  يفعل أن: الثاني

ً  يلقي كأن: اإلسلم لدين التزامه  ِل مختاراً  ذلك يفعل أن بشرط والتفسير، الحديث كتب وكالمصحف متعمداً، قاذورة في مصحفا

 ً  .مكرها
 الدين، يسب أن: مثاله استهزاء؛ أو عناداً، أو اعتقاداً، عنه ذلك صدر سواء اإلسلم، التزامه مع يتنافى بقول ينطق أن: الثالث

 مع تتنافى الزكاة أو موجود، غير الخالق أو اإلنساني، الرقي مع يتلءم ِل اإلسلم: مثلً  يقول أن أو األنبياء، أحد أو اإلله، أو

  .التخلف مظاهر من مظهر بالحجاب المرأة إلزام إن أو اِلشتراكي، المجتمع

 أو الدين، يسبون الذين كأكثر: عناداً  أو غضباً، أو اعتقاداً، بها لنطقا إلى الدافع كان سواء للردة، مستوجبة األقوال هذه فمثل

 يقول كمن: والسخرية اللهو وأسباب الضحك إثارة لمجرد استهزاء أو مشاكسة، أو غضب ظروف في وجل عز اإلله يشتمون

  .معك تدخلني وِل خلفك، الباب فأغلق غداً  الجنة دخلت إذا: يعظه الذي لزميله

 (61 ص/  1 ج) - رفيقال إسعاد .٣
 أوقول أوفعل اعتقاد أي ثانيه وسكون أوله بفتح عقد كل أن إلى يرجع اإلمامان ذانك ذكرها التى( العبارات تلك أكثر وحاصل)

 المائة كتبه من أوبشيء وتعالى سبحانه باهلل أواستخفاف منه صدر ممن استهانة على يدل بكونه منها واحد كل موصوف

 من أوبشيء كمامر عليهم المجمع أوملئكته أعم واألولى أورسله المؤلف بخط نسخة وفي أنبيائه من بأحد وأ المارة واألربعة

 كماقاله الشعائر بمعنى دينه أومعالم تعالى هللا رحمه فقوله والمساجد كالكعبة دينه علمات أي العلمة وهي شعيرة جمع شعائره
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 أومن للمطيع بالثواب وعده من بشيء أو والزكاة والحج والصوم كالصلة ينهد أحكام أي تعالى أحكامه من بشيء أو السيوطي

 شديدة محرمة معصية او بذلك اإلستهزاء أو اإلستخفاف ذلك قائل قصد ان أي أن خبر كفر، وعصاه به كفر لمن بالعقاب وعيده

 طاقاته اي جهده ذالك من اِلنسان فليحذر كل وعلى ذالك يقصد لم ان التحريم
 

 

2. Bagaimanakah hukumnya mengkafirkan seorang muslim sebagaimana deskripsi 

diatas?  

Jawaban  

Tidak boleh bagi siapapun memvonis kafir/murtad kepada seorang muslim, kecuali 

seorang mufti/lembaga yg berwenang setelah melakukan prosedur-prosedur syar'i.  

    Referensi 

 5 صحـ تصحح أن يجب مفاهيم .١

 بالكفر الحكم عليه وتوجب اإلسلم دائرة عن صاحبها تخرج التي األسباب حقيقة فهم في هللا أصلحهم الناس من كثير يخطئ

 ونحن القليل إِل األرض وجه على المسلمين من يبق لم حتى المخالفة لمجرد بالكفر المسلم على الحكم إلى يسارعون فتراهم

 أن فاتهم ولكن المنكر عن والنهي بالمعروف األمر واجب دافع من حسنة نيتهم لعل ونقول للظن تحسينا العذر هؤِلءل نتلمس

 تكون أن يجب المجادلة اقتضى وإذ الحسنة والموعظة الحكمة من أدائه في بد ِل المنكر عن والنهي بالمعروف األمر واجب

 أو وعل جل القادر الصانع نفي فيه بما إِل القبلة أهل من أحد تكفير منع على عاإلجما انعقد وقد -قال أن إلى- أحسن هي بالتي

 من ضرورة عليه مجمع أو متواتر إنكار أو بالضرورة الدين من علم ما إنكار أو النبوة إنكار أو التأويل يحتمل ِل جلي شرك

  الدين

 51 - 50: ص الحق شواهد .٢

 كلمة المسلمين سائر مع تجمعهم مسلمون وكلهم غيرهم وِل والوهابية القبلة أهل من دأح بتكفير أقول وِل أعتقد ِل أني اعلم

 والجواهر اليواقيت في الشعراني اإلمام قال اإلسلم دين من به جاء وما والسلم الصلة عليه محمد بسيدنا واإليمان التوحيد

 بذنب األهواء أهل أكفر ِل فقال رسالته في ااألهواء أهل تكفير عدم على الشافعي اإلمام نص قد المخزومي اإلسلم الشيخ قال
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 قال أن إلى - للظاهر المخالف التأويل أهل أكفر وِل عنه أخرى رواية وفي بذنب القبلة أهل من أحدا أكفر وِل عنه رواية وفي

 القاري وعلى الحفاجي كالشهاب تيمية ابن على الرادين عبارات في يأتي كما بعضهم به قال كما بذلك نكفرهم أن لنا يجوز فل -

 المناوى اإلمام بذلك صرح كما بدعة أهل إنهم نقول أن لنا يجوز وإنما غيرهما عند وِل عندهما مقبول وِل معتمد غير ذلك فإن

 لهقا كما التكفير تقتضي ِل التي األلفاظ من ذلك وغير ومبتدعون ضالون إنهم ونقول تيمية ابن على الرد في اآلتية عبارته في

  بالتكفير والتعبير بالتضليل التعبير بين وفرق عباراته من كثير في الهيتمي حجر ابن اإلمام حقهم في

 )138 ص/  4 ج) - المعين فتح .٣

 قديما ذلك على أئمتنا زال وما العوام من سيما قصده عدم وغلبة خطره لعظم أمكنه ما التكفير في يحتاط أن للمفتي ينبغي تنبيه

  وحديثا

 )138 ص/  4 ج) - الطالبين إعانة .٤

 طريق يسلك أن أي(  الخ يحتاط أن وقوله)   عليه يتعين أي(  للمفتي ينبغي تنبيه قوله)  الروض شرح في كله بذلك صرح

 ألنه وذلك التكفير أي(  خطره لعظم قوله)  السديد واليقين الشديد الفحص بعد إِل بذلك يفتي فل أحد بتكفير اإلفتاء في اِلحتياط

 يتلفظون فإنهم العوام من خصوصا أي سيما وقوله المكفر أي قصده عدم وغلبة وقوله فيكفر مكفر غير بلفظ مسلما كفر ربما

 أئمة بخلف بعده التحفة في قال فيه اِلحتياط على أي(  ذلك على أئمتنا زال وما قوله)  معناها يقصدون وِل مكفرة بكلمات

 به توسع ما عن قال الزركشي رأيت ثم منها تبادره مع بل للتأويل قبولها مع كثيرة بمكفرات بالحكم توسعوا فإنهم الحنفية

 ويخالفونهم أكثرها ينكرون الحنفية متأخري من المتورعون وكان مشايخهم عن نقل الفتاوى كتب في غالبه أن الحنفية

 منها إذ عقيدته خلف ألنه حنيفة أبي أصل على وهايخرج ولم باِلجتهاد معروفين غير ألنهم تقليدهم يجوز ِل هؤِلء ويقولون

 ومنهم منا المسائل هذه في التكفير إلى يبادر ممن وليحذر لهذا فليتنبه بيقين إِل نرفعه فل اإليمان هو محققا أصل معنا إن

 ملخصا  اه  مسلما كفر ألنه يكفر أن عليه فيخاف

 

 

3. Sejauh mana kriteria seseorang dikatakan tasyabbuh dalam hadits Nabi? 

Jawaban  

Kriteria tasyabbuh (menyerupai) diperinci sebagaiberikut: 
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a. Tasyabbuh (menyerupai) terhadap hal-hal yang selaras dengan syariat Islam 

hukumnya khilaf. Menurut imam Ghazali harus ditinggalkan, sedangkan menurut 

imam izzuddin tidak harus ditinggalkan. 

b. Tasyabbuh pada hal-hal yang mubah hukumnya diperinci sebagai berikut: 

a. Apabila disertai niat hukumnya berdosa 

b. Apabila tidak disertai niat, hukumnya tidak berdosa. 

c. Tayabbuh terhadap hal-hal yang diharamkan hukumnya berdosa secara mutlak.  

 

Catatan  

Umat muslim dikatakan tasyabbuh (menyerupai) dengan non muslim, jika mengenakan 

atribut, melakukan sesuatu, mengikuti tradisi-tradisi mereka yang sudah menjadi 

kekhususan bagi agama mereka dan tidak diajarkan dalam Islam. Namun kalau kebetulan 

selaras dengan ajaran Islam (muwafaqoh Li dinina) maka hukumnya khilaf.  

 

Referensi 

 

 12-11 صـ الدمياطى الشريف عوض محمد للسيد بالغير التشبة أنواع أحكام بيان في السير حسن .١

 فى تصنع فما منهم فهو بقوم تشبه من ألن بهم التشبة عن نهينا وقد األعجم شعار الخضاب هذا صرح فقد قلت فإن: صهن ما

 شعارا السنة صارت مهما إحيائه من السماع كتاب فى قال فإنه عنه تعالى هللا رضى الغزالى اإلسلم حجة أما قلت التعارض هذا

 قال إذا فتاويه فى رده إلى أشار فإنه السلم عبد الدين العز العلماء سلطان وأما بهم بةالتش من خوفا لتركها قلنا البدعة ألهل

 شرعنا مقتضى خلف على يفعلونه بما النهي ويختص الزمان ذلك فى األكاثرة أتباع بهم التشبة عن نهينا الذين باألعجم المراد

 بما التشبة عن ينهى ِل الشرع فإن إياه تعاطيهم ألجل يترك فل اشرعن فى اإلباحة أو الندب أو اإليجاب وفق على فعلوه ما فأما
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  .فيه هللا أذن

 12-11 صـ الدمياطى الشريف عوض محمد للسيد بالغير التشبة أنواع أحكام بيان في السير حسن .٢

 كرها يزيد بن وثور سفيان قلت ِل قال بأسا الحديد بهذا أترى فقلت بمسامير مخسوفتين نعلين يوسف أبي على رأيت هشام قال

 فأشار الرهبان لباس من وأنها شعر لها التي النعال يلبس وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان فقال بالرهبان تشبها فيه ألن ذلك

 قد بالكفار التشبه ثم واإلباحة الحظر باب من المهدية الفتاوى ففي -قال أن إلى- اهـ تضر ِل قصد بل المشابهة صورة أن إلى

 بهم يتشبه أن إما كل وعلى بهم التشبه قاصدا ذلك يفعل بأن حقيقيا يكون وقد بهم تشبه غير من كفعلهم يفعل بأن صوريا نيكو

 عبارة من سبق بما استدل ثم فل وإِل أثم قصد إن الثاني في وأن يقصد لم أم قصد مطلقا أثم فهو األول في فإن ِل أو محرم في

  اهـ وحواشيه الدر

 العربية الكتب إحياء دار 270-269: ص الثاني الجزء الدين ومعل إحياء .٣

 مهما السنة بترك نقول العلة وبهذه منهم فهو بقوم تشبه من ألن بهم التشبه من فيمتنع الفسق أهل عادة من صار أن لما

 الطرفيه واسع الوسط دقيق مستطيل طبل وهو الكوبة ضرب يحرم العلة وبهذه بهم التشبه من خوفا البدعة ألهل شعارا صارت

 وزينوا جماعة اجتمع لو نقول العلة وبهذه والغزو الحجيج طبل مثل لكان التشبه من فيه ما ولوِل المخنثين عادة وضربها

 الساقي من فيأخذون ويسقيهم عليهم يدور ساكيا ونصبوا السكنجبين فيها وصبوا وأقداحه الشرب آِلت وأحضروا مجلسا

 تشبها هذا في ألن نفسه في مباحا المشروب كان وإن عليهم ذلك حرم بينهم المعتادة بكلماتهم بعضا بعضهم ويحي ويشربون

 الفساد أهل لباس من فيها القباء صار بلد في قزعا الرأس على الشعر ترك وعن القباء لبس عن ينهى لهذا بل الفساد بأهل

  . فيهم ذلك الصلح أهل ِلعتياد النهر وراء فيما ذلك عن ينهى وِل

 ) العلمية الكتب دار) 592 - 591 صحـ السابع الجزء المتقين السادة إتحاف .٤

( منهم فهو بقوم تشبه من ِلن بهم التشبه من فيمنع) والفجور( الفسق أهل عادة من صار أن لما عليها اِلجتماع الثالثة العلة)

 بعض عن الرافعي نقل وقد( بهم التشبه من خوفا دعةالب ألهل شعارا صارت مهما السنة بترك نقول العلة وبهذه) قال أن الى

 وله للرافضة شعارا صار ألنه قال العجم ديار يعني ديارنا في الصلة في اليدين رفع ترك األولى يقول كان أنه الشافعية أئمة

 والشبابة بالدفوف لضربا لكان معتبرا هذا كان ولو غيرهم على فعله يحرم الفساق يفعله شيء كل ليس يقال قد لكن كثيرة أمثلة

 فتأمل معتبرة عير العلة هذه أن علمنا ذلك من شيء يحرم لم فلما.قال أن الى حراما
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4. Bagaimanakah hukumnya berwisata ke tempat-tempat ibadah agama selain Islam?  

Jawaban  

Menurut madzhab Syafiiyah, hukum berwisata ketempat-tempat tersebut jika di 

dalamnya terdapat patung/gambar tidak diperbolehkan kecuali ada izin. Menurut 

madzhab Hanabilah dll diperbolehkan.  

NB: 

Diperbolehkan berwisata ke tempat-tempat  ibadah agama samawi (Nasrani, Yahudi dan majusi)  

Catatan  

Hukum diatas berlaku apabila tidak berbarengan dengan acara ritual mereka. Apabila 

berbarengan,  maka hukumnya diperinci sbb; 

a. Jika bisa merubahnya boleh 

b. Jika tidak bisa merubah tetapi ingkar bil qolbu haram 

c. Dan jika tidak ada ingkar dengan perbuatan mereka maka bisa kufur.  

Referensi 

 )الحنابلة) 433:  ص الثالث الجزء المفلح ِلبن الشرعية اآلدب .١

 إن يكره وعنه ذلك في والصلة ونحوهما وكنيسة بيعة دخول وله( أعيادهم وشهود فيها والصلة الكفار معابد دخول) فصل

  الرعاية في ذلك ذكر مطلقا وقيل صورة ثم كان

 157: ص شرع الثاني الجزء الشرواني .٢

 فائدة المغني عبارة( إلخ يجوز وِل: قوله) معظمة صورة فيها يكن لم ما بإذنهم إِل اإلبقاء المستحقة كنائسهم دخول يجوز وِل

 إذا ما على محمول وهو باإلذن الجواز ذلك ومقتضى بإذنهم إِل الذمة أهل كنائس دخول للمسلم يجوز وِل الدين عز الشيخ قال

 واجبة ألنها إذنهم بغير دخولها جاز وإِل عليها يقرون مما كانت إذا هذا حرم ذلك عن تنفك ِل وهي كانت فإن صورة فيها تكن لم

  اهـ الصفة بهذه اآلن كنائسهم وغالب اإلزالة
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 399-398: ص هامشه مع الثاني الجزء الترمسي .٣

 انتهى اليهود وقيل النصارى متعبد الباء بكسر بيعةوال النصارى وقيل اليهود متعبد الكاف بفتح التحفة في قال( الكنيسة قوله(

 قال فل وإِل عليها يقرونان كانوا إن دخولها من منعنا لهم ألن فيها صلته حرمت وإِل بإذنهم دخلها إن العباب شرح في قال

 غيره وصرح انتهى إزالتها على يقدر وِل تصاوير فيها كان إن دخولها يحرم قال نظر إطلقه وفي مصر ككنائس العماد ابن

 وشرط قال الجلوس محل بغير منصوبة صور أو معظمة مرفوعة غير صور على حمله ويمكن صور فيها كان وإن دخولها يحل

 انتهى ظاهر وهو متعبداتهم وتعظيم عبادتهم صحة وإيهام شعارهم وإظهار سوادهم تكثير من مفسدة تحصل ِل أن أيضا الحل

 كان إن وكذا منه لنا منعهم عند دخولها علينا يمتنع النهاية وفي مختصرا اإلمداد في حوهن وذكر بحروفه العباب شرح كلم

 .سيأتى كما معظمة صورة فيها

 

Dewan Perumus: 

KH. Yazid Fattah (Pengasuh PP. Assiddiqiyah 7 Cijeruk Bogor) 

Kyai Achmad Fuad (Sekretaris LBM PWNU DKI Jakarta) 

KH. Muhammad Abdul Mujib (Pengasuh PP. Assa’adah Depok) 

 
       Moderator: 

Ust. Abdul Halim (Alumni PP. Lirboyo Kediri) Session I 

Ust. Hasan Anwari (Alumni PP. Lirboyo Kediri) Session II 

 

Notulen: 

Ust. Fuad Munir (Alumni PP. Lirboyo Kediri) 
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                    Delegasi Bahtsul Masail      
1. PP-AL-HIDAYAH DEPOK  

2. PP-ASSA'ADAH DEPOK  

3. PP-AL-HAMID JAKUT 

4. PP-AL-MUTTAQIN JAKTIM 

5. PP-MIFTAHUL ULUM JAKSEL 

6. PP-AL-MIFTAHIYYAH JAKUT  

7. PCNU TANGSEL  

8. PCNU BOGOR  

9. PCNU KAB. BEKASI  

10. PCNU KOTA DEPOK  

11. PP. ANWARUL QUR AN CINERE 

12. PCNU JAKUT 

13. PP AL MUTTAQIEN JAKUT 

14. PP AL AWWABIN SAWANGAN DEPOK 

15. PONPES PUTRI AL-AWWABIN BEDAHAN 

16. ASWAJA CENTER Kab. BEKASI 

17. PP Al-Kamilah Depok 

18. LBM PCNU JAKPUS 

19. PP. Arrahmaniyah Pondok Terong 

20. MWC NU Tapos 
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21. PCNU Jakpus 

22. PCNU Jaktim 

23. MWCNU CINERE 

24. PP-Arrahmaniyah Depok 

25. PP Al-Hamidiyah - Depok 

26. MWC NU Cimanggis 

27. PP. QOTRUNNADA Depok 

28. PCNU kota Bogor 

29. PP. Al Manar Depok 

31. Pesantren Darus-Sunnah Ciputat 

32. Ponpes Al Hamid Cilangkap Jaktim 

33. Forum MUMTAZ Jakarta Timur. 

34. Ponpes MHM juraganan 

35. Ponpes Mahasina Darul Qur'an wal Hadits kota Bekasi 

36. PP Assalamah Depok 


