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Kepada
 Yth. Semua Alumni PonPes. Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo
di-
 Kediaman 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka memperingati Haul Majemuk 
Masyaikh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo, maka kami pengurus 
pesantren bagian Bahtsul Masail, Pengajian, dan Amtsilatuna, bermaksud 
menyelenggarakan kegiatan Bahtsul Masail Forum Mudzakarah Ma’al Ikhwan 
(FMMI) Alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo sebagai kontribusi 
kepada bangsa, yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal  : Ahad s/d Senin/ 12 s/d 13 Februari 2017
Tempat   : Mushalla Ibrahimy PP. Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo
     (Skedul acara sebagaimana terlampir)

Untuk itu kami memohon kesediaan Kyai/Bapak/Ustadz untuk menghadiri acara 
Bahtsul Masail. Demikian atas perhatian dan partisipasinya, kami haturkan banyak 
terima kasih. Jazakumullahu Khairon.

Wa’alaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh

Mengetahui, 
Kasubag. Bahtsul Masail & Pengajian

Irsyad Syam, M.HI



SKEDUL ACARA
BAHTSUL MASAIL FORUM MUDZAKARAH MA'AL IKHWAN (FMMI)
PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI’IYAH SUKOREJO
Sumberejo Banyuputih Situbondo Jawa Timur
AKTE NOTARIS NO: 4/25. 08. 1970 & No. 3/05. 07. 2001

NB:
• Skedul acara bisa berubah sewaktu-waktu menyesuaikan dengan keadaan.
• Dimohon bagi peserta untuk membawa referensi baik dalam bentuk soft copy  

ataupun hard copy.

TGL JAM KEGIATAN TEMPAT

Ahad, 12 Februari 2017 19:30 – 20:00 WIB Check In Peserta Mushalla Ibrahimy

Ahad, 12 Februari 2017 20:00 – 20:30 WIB Makan Malam Ndalem

Ahad, 12 Februari 2017 20:30 – 21:00 WIB Pembukaan Mushalla Ibrahimy

Ahad, 12 Februari 2017 21:00 – 00:00 WIB Bahtsul Masail Jalsah I Mushalla Ibrahimy

Senin, 13 Februari 2017 07:30 – 08:00 WIB Sarapan Bersama Ndalem

Senin, 13 Februari 2017 08:00 – 12:00 WIB Bahtsul Masail Jalsah II Mushalla Ibrahimy

Senin, 13 Februari 2017 12:00 – 13:00 WIB ISHOMA Ndalem

Senin, 13 Februari 2017 13:00 – 16:30 WIB Bahtsul Masail Jalsah III Mushalla Ibrahimy

Senin, 13 Februari 2017 16:30 – 17:00 WIB Penutupan Mushalla Ibrahimy

Contact Person:
0852-8898-7628  / 0818-0538-3591 (Irsyad Syam, M.HI)



ASILAH BAHTSUL MASAIL
FORUM MUDZAKARAH MA'AL IKHWAN (FMMI)
PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI’IYAH SUKOREJO
Sumberejo Banyuputih Situbondo Jawa Timur
AKTE NOTARIS NO: 4/25. 08. 1970 & No. 3/05. 07. 2001

1. ARAH KIBLAT
Deskripsi Masalah

Tidak ada perbedaan di kalangan fuqaha bahwa menghadap Ka’bah adalah 
salah satu syarat keabsahan salat. Demikian juga tidak ada perbedaan antara 
mereka tentang kewajiban menghadap Ka’bah secara persis (‘Ain al-Ka’bah) bagi 
orang yang mungkin melihatnya. Perbedaan pendapat baru terjadi dalam hal 
kewajiban menghadap Ka’bah secara persis bagi mereka yang tidak bisa melihatnya, 
misalnya karena terlalu jauh. Yang realistis adalah pendapat yang tidak mewajibkan 
menghadap Kakbah secara persis, tetapi cukup menghadap arah Ka’bah (Jihat al-
Ka’bah). Bagi orang Indonesia misalnya, arah Ka’bah adalah barat, dan kata barat 
sekurang-kurangnya memiliki tiga kemungkinan: barat, barat laut, dan barat daya. 
Perhatikan gambar berikut:

Pertanyaan:
a. Di antara beberapa kemungkinan (dari A sampai I) dalam gambar di atas, 

manakah yang memenuhi kriteria menghadap arah Kiblat?
b. Berapa batas maksimal derajat melenceng dari ‘ain al-ka’bah tapi masih dalam 

jihat al-ka’bah?



2. HIPNOTIS SEBAGAI ALAT BUKTI
Deskripsi Masalah 

Disebuah pesantren terdapat  cara baru untuk membuktikan sebuah tindak 
kriminal, misalnya kasus pencurian. Cara baru tersebut adalah hipnotis yang 
digunakan sebagai media untuk membuktikan benar tidaknya dugaan pencurian 
yang dilakukan pihak terduga. Pada saat mata terduga terpejam -seperti layaknya 
orang yang tertidur-, di saat itulah, dia dilontari beberapa pertanyaan yang sekiranya 
pertanyaan tersebut dapat membuat orang yang dihipnotis mengakui kesalahanya.

Sebagaimana kita maklum, bahwa orang yang dihipnotis adalah orang yang 
sedang tersugesti alam bawah sadarnya dan sudah barang tentu saat itu dia 
berada dalam keadaan tidak sadar. Sehingga, apa diucapkannya berada di luar 
Kontrol kesadarannya. Sementara di sisi lain, syariat sangatlah berhati-hati di dalam 
menjatuhkan hukuman (had Jinayat).
Pertanyaan:
a. Bagaimana hukum hipnotis dalam perspektif fiqih ?
b. Bolehkah menggunakan media hipnotis untuk menguak sebuah kasus kriminal 

dan bagaimana konsekwensi hukumnya? 

3. PENGUNGSI MUSLIM ROHINGYA
Deskripsi Masalah

Menjadi warga minoritas di suatu negara adakalanya menimbulkan rasa pahit 
tersendiri, seperti orang muslim suku rohingya di Myanmar yang keberadaannya tidak 
diakui sebagai warga Negara. Mereka dianggap sebagai imigran gelap dari Bengali 
(Bangladesh) karena memang orang-orang Rohingya ini pada awalnya adalah orang-
orang negara Bangladesh yang dulunya di bawa penjajah era kolonialisme untuk 
melaksanakan kerja paksa di daerah Myanmar. 

Terlepas dengan sejarah kelam tersebut, warga Rohingya di Myanmar sudah 
berjumlah banyak (ribuan) yang semuanya adalah muslim. Semenjak pecah perang 
anti Rohingya oleh Mayoritas kaum Budha Myanmar tahun 2012, pasca terjadinya 
penuduhan pemerkosaan dan pembunuhan perempuan Myanmar oleh tiga pemuda 
Rohingya (Sumber: www.dw.com & www.arrahmah.com ), serta karena dipengaruhi 
pidato Biksu Ashin Wirathu yang dianggap memprovokatori kepada warga Budha 
lainnya (majalah times), bahwa Muslim Rohingya adalah minoritas yang seharusnya 
ditiadakan di Myanmar. Perang anti muslim Rohingya pun tak terelakkan, bahkan 
dunia mengatakan perang tersebut adalah aksi Genocide (Genosida: pembunuhan 
besar-besaran secara berencana terhadap suatu bangsa atau ras) yang sedang terjadi 
di era sekarang. Akibat dari perang tersebut, ribuan orang Muslim Rohingya memilih 
untuk keluar Myanmar menggunakan perahu untuk mencari suaka politik atau 
perlindungan dari negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Indonesia.

Namun naasnya saat pertama kali menuju Malaysia dan Thailand mereka ditolak 
oleh pemerintah Malaysia dan Thailand, salah satu alasan pemerintah Thailand saat 
itu adalah masalah biaya untuk menanggung mereka (Sumber: www.liputan6.com). 
Setelah ditolak di dua negara tersebut, mereka kembali terkatung-katung di lautan, 



hingga akhirnya sampai di negara Indonesia, tepatnya di pulau aceh, disana mereka 
awalnya juga ditolak masuk oleh TNI AL. Beruntung mereka ditolong oleh beberapa 
nelayan setempat serta mendapatkan bantuan berupa daerah khusus pengungsian 
yang berada di Aceh. (Sumber: www.liputan6.com)

Seiring berjalannya waktu, dunia internasional prihatin dengan sikap Indonesia, 
Malaysia, dan Thailand yang dianggap berpaling dan mengabaikan para imigran 
itu, yang pada awalnya memang tidak mau menerima mereka. Pertemuan menteri 
luar negeri ketiga negara, di Malaysia, telah menghasilkan kesepakatan, yaitu untuk 
sementara waktu menampung mereka sebelum nantinya ditempatkan di negara 
ketiga. Selain itu masalah pengungsi/ imigran Rohingya tersebut selebihnya juga 
menjadi tanggung jawab PBB yakni UNHCR (Urusan Pengungsi). (sumber: www.
kompas.com).
Pertanyaan
a. Bagaimana seharusnya kebijakan pemerintah negara mayoritas Islam seperti 

Indonesia dan Malaysia menyikapi pengungsi muslim Rohingya tersebut, 
menurut perspektif Fiqh?

b. Apakah ada batasan secara Syar’i dalam membantu saudara seiman yang beda 
negara (seperti muslim Rohingya) ketika mereka dalam keadaan tertindas? 

4. SANTRI YANG MASIH DIRAGUKAN KE-SANTRIAN-NYA 
Deskripsi Masalah 

Dampak negatif dari perkembangan zaman yang semakin hari semakin 
memprihatinkan, sangat begitu terasa di dunia pendidikan, mulai dari penurunan 
semangat belajar para santri, kemorosotan moral, hingga niat dan orientasi belajar 
yang hanya ingin mengejar ijazah semata.  

Fenomena ini tentunya sangat berdampak terhadap kemampuan serta jati diri 
para santri, baik mereka yang berada di tingkat Ibtidaiyah,Tsanawiyah bahkan Aliyah.

Dan yang lebih memprihatinkan lagi, tidak sedikit di antara mereka yang 
sebenarnya sudah terhitung cukup lama berada di pesantren serta telah lulus dari 
jenjang pendidikan yang cukup tinggi, namun ternyata masih banyak yang belum 
menguasai masalah-masalah yang sangat mendasar, seperti syarat dan rukun sebuah 
ibadah , masalah najis, pembatal wudhu’, haid dsb.

Mereka pun terkesan acuh tak acuh dan tak peduli dengan keterbatasan 
pengetahuan agama mereka miliki. Bahkan nyaris prilaku mereka sama dengan orang 
–orang yang tak pernah belajar ilmu ilmu agama.
Pertanyaan:
a. Apakah santri yang tidak mengetahui dan memahami ilmu ilmu yang 

berhubungan dengan ibadah bisa  di katakan jahl ma’ dzur (ke-tidaktahu-an 
yang mendapatkan keringanan)?

b. Sebatas manakah batasan jahl ma’dzhur bagi kalangan santri?
c. Siapakah yang bertanggung jawab atas keterbatasan pengetahuan agama para 

santri? 



5. HOAX BIANG PERPECAHAN
Deskripsi Masalah

Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi telah membawa banyak 
manfaat bagi masyarakat Indonesia. Dengan teknologi, sesuatu yang jauh bisa 
menjadi dekat. Tetapi akhir-akhir ini derasnya arus informasi membuat kita masuk 
dalam jebakan berita hoax atau bahasa mudahnya berita bohong, fitnah dlsb. Berita-
berita hoax yang kontennya adu domba dan menebar kebencian menyebar begitu 
cepat (viral). Anehnya mereka yang menyebarkan berita tersebut, beranggapan apa 
yang dilakukannya adalah dakwah, membela agama dan alasan-alasan “menggelikan” 
lainnya. 

Karena netizen begitu candu terhadap berita hoax, akhirnya Kepala Pusat 
Informasi dan Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Gatot S 
Dewa Broto mengatakan bahwa Pelaku penyebar hoax bisa terancam pasal 28 ayat 
1 dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE Tahun 2008). 
Lebih lanjut ia menuturkan  setiap orang yang dengan sengaja dan atau tanpa hak 
menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, ancamannya bisa terkena pidana 
maksimal enam tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar. (www.detik.com, diakses 
Selasa 13 Desember 2016, 12:05)
Pertanyaan:
a. Bagaimana hukum membuat dan menyebarkan berita hoax?
b. Apakah hukuman pelaku pembuat dan penyebar hoax?
c. Apakah boleh pemerintah memenjarakan pelaku pembuat atau penyebar 

berita bohong?
d. Apa langkah-langkah yang harus dilakukan di saat mendapatkan suatu 

informasi yang masih diragukan?

6. HATE-SPEECH (UJARAN KEBENCIAN)
Deskripsi Masalah

Indonesia memasuki babak baru dalam kekisruhan media. Perdamain dan 
ketentraman yang beberapa tahun terjaga kini terusik dengan ocehan oknum yang 
tak terkontrol. Seolah segala persoalan yang ada perlu dikomentari dengan hujatan 
dan cacian. Entah apa motifnya, akan tetapi hate-speech telah meresahkan masyarakat 
dan mengusik kesabaran pemerintah. Untuk sedikit meredam hate speech yang kian 
tak terkendali ini, pemerintah sampai harus mengeluarkan titahnya dalam undang-
undang yang dapat memidanakan pelaku hate-speech. 

Respon pemerintah terhadap pelaku hate-speech ini menimbulkan tanggapan 
yang beragam. Ada yang meng-amini tetapi ada juga yang berpendapat pemerintah 
telah melakukan Blunder (kesalahan) karena telah membatasi berekspresi. Dari latar 
belakang ini masalah yang akan dibahas adalah?
Pertanyaan:
a. Dalam Islam apakah yang dimaksud dengan hate-speech (ujaran kebencian)
b. Apakah hukum melakukan hate-speech dalam kategori macam-macam hate-

speech?
c. Apakah sanksi yang harus dikenakan pada pelaku hate-speech?
d. Bagaimanakah seharusnya sikap orang yang di hina atau dicemarkan nama 

baiknya?



*Catatan Bentuk-Bentuk Hate Speech
Bentuk-bentuk ujaran kebencian yang dimaksud SE Hate Speech ini dapat 

berupa tindak pidana yang diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP, yaitu:

a. Penghinaan
b. Pencemaran nama baik
c. Penistaan
d. Perbuatan tidak menyenangkan
e. Memprovokasi 
f. Menghasut
g. Penyebaran berita bohong

7. PENCANTUMAN AGAMA DI KTP
Deskripsi Masalah

Melalui wibsite resminya, tanggal 15 November 2016 (tahun berapa) Mahkamah 
Konstitusi (MK) melansir berita bahwa penganut kepercayaan menggugat ketentuan 
pengosongan kolom agama. Mereka memohon untuk melakukan pengujian 
terhadap Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 
Yang mereka gugat adalah pasal 61 ayat 1 dan ayat 3 serta pasal 64 ayat 1 dan ayat 5.

pasal 61 ayat 1 menyebutkan, “Kartu Keluarga memuat keterangan mengenai 
kolom nomor Kartu Keluarga, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, 
NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, 
status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen 
imigrasi, nama orang tua.” Sedangkan pasal 61 ayat 2 UU a quo berbunyi, “Bagi 
penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama, berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-ndangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi 
tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.”

Pasal 64 ayat 1 menyebutkan, “KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda 
Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen 
data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, 
agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, 
pas photo, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkanKTP-el, dan tanda tangan 
pemilik KTP-el.” Adapun ayat 5 mengatakan, “Elemen data penduduk tentang agama 
sebagaimana dimaksud pada ayat satu bagi penduduk yang agamanya belum diakui 
sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturanperundang-ndangan atau bagi 
penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database 
kependudukan.”

Menurut pemohon, ketentuan pengosongan kolom bagi penganut kepercayaan 
telah menyebabkan terlanggarnya hak-hak dasar sebagai warga negara dari para 
pemohon. Seperti pernikahan Nggay Mehang Tana secara adat tidak diakui Negara 
sehingga tidak memiliki akta pernikahan dan Kartu Keluarga hingga akhirnya anak-
anaknya sulit mendapatkan akta kelahiran. (Detik.com, Rabu 30 November 2016)

Besar kemungkinan undang-undang yang mengharuskan pengosongan status 
agama yang belum diakui oleh Negara atau aliran kepercayaan di KTP bermula dari 



undang-undang yang tidak mengakui agama atau aliran kepercayaan tersebut. Jika 
ini benar, maka di sini tidak tampak adanya keberatan secara psikis atau sentimen dari 
penganut muslim atau agama lain yang telah diakui negara apabila status agama 
atau aliran kepercayaan yang belum diakui itu dicantumkan juga dalam KTP. Akan 
tetapi, benarkah demikian?
Pertanyaan:
a. Bagi umat muslim, apakah mencantumkan agama atau aliran kepercayaan 

berarti mengakui, meridhai dan membenarkannya?
b. Jika iya, bagaimana hukum mencantumkan agama-agama non Islam yang 

sudah diakui oleh negara?
c. Jika tidak, apa alasan keberatan mencantumkan semua agama dan semua 

aliran kepercayaan di KTP?

8. PIDATO AHOK & HABIB RIZIEQ SHIHAB
Deskripsi Masalah

Berikut adalah penggalan transkripsi pidato Ahok:
“…kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu, gak bisa pilih saya, ya—karena 

dibohongin pake surat al-Maidah 51 macam-macam itu lho. Itu hak bapak ibu. Ya jadi 
kalo bapak ibu, perasaan, gak bisa pilih nih, karena saya takut masuk neraka, dibodohin 
gitu ya, gak papa, karena ini kan panggilan pribadi bapak ibu….”

Berikut potongan transkripsi ceramah Habib Rizieq Shihab (HRS):
“…Jadi, kata Nabi, ini lebih bahaya dari Dajjal, lebih menakutkan dari Dajjal, 

saudara! Dia nipu umat pakai ayat Quran, dia nipu umat pakai hadis Nabi…”

Dua pernyataan yang agaknya mirip ini sama-sama menuai kontroversi, meski 
yang satu telah menjalani proses di pengadilan. Pasal yang dituduhkan kepada Ahok 
adalah (1) Pasal 156a KUHP: dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima 
tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau 
melakukan perbuatan (a) yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan 
atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; (b) dengan maksud 
agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan 
Yang Maha Esa; dan(2) Pasal 28 ayat 2 UU 11/2011 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik: setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang 
ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau 
kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan.

Kenyataan ini melahirkan beberapa pertanyaan fikih berikut;
Pertanyaan:
a. Apa standar fikih tentang penistaan agama dan atau ulama?
b. Apakah ada perbedaan antara penistaan agama dengan penistaan ulama 

berikut sanksinya?
c. Apakah pernyataan Ahok dan HRS dipastikan telah menistakan agama atau 

ulama?


