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Prolog 
 

PENGANTAR  

PIMPINAN CABANG ISTIMEWA MUHAMMADIYAH TAIWAN 

 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah swt, kita masih dipertemukan lagi 

dengan bulan suci Ramadan tahun ini. Ramadan tahun ini cukup berbeda dibanding 

tahun-tahun sebelumnya, karena di saat yang bersamaan, kita sedang menghadapi 

wabah Covid-19 yang menjadi pandemi di seluruh dunia. Adanya wabah ini tentu 

mempengaruhi kegiatan ibadah yang akan kita laksanakan selama Ramadan tahun ini. 

Sejak beberapa tahun yang lalu, kami di Muhammadiyah Taiwan sering ditanya 

oleh jamaah di Taiwan tentang berbagai hal terkait pelaksanaan ibadah Ramadan di 

Taiwan. Disini, pelaksanaan ibadah-ibadah Ramadan cukup berbeda tantangannya, 

mengingat Taiwan adalah negara non muslim yang perlu banyak penyesuaian. 

Pertanyaan-pertanyaan ini terus berulang setiap tahun, sehingga kami meminta Majelis 

Tarjih, Tajdid, Tabligh, dan Dakwah Khusus dari PCIM Taiwan untuk merumuskan 

buku pandungan khusus bagi jamaah di Taiwan. 

Kami sangat gembira ketika Ustadz Abu Bakar sebagai Ketua Majelis melaporkan 

bahwa buku ini akan digarap bersama-sama dengan Majelis Tarjih dan Tajdid PCIM 

Mesir. Di Mesir kita tahu bahwa mayoritas mahasiswa Indonesia disana mengambil studi 

agama, sehingga tentu latarbelakang ini akan menguatkan dalil-dalil ibadah yang 

disebutkan dalam buku ini.  

Sebagai Ketua PCIM Taiwan, kami berharap adanya buku ini bisa menjadi 

panduan / guidance dalam menjalankan ibadah selama Ramadan dengan kondisi wabah 

seperti tahun ini di Taiwan. Adanya wabah, tentu perlu disikapi secara serius dan hati-

hati, namun jangan lantas mempengaruhi kualitas ibadah kita secara menyeluruh hingga 

menurun, tapi justru harus bisa menjadi pemacu untuk menaikkan kualitas ibadah 

Ramadan kita. Jadikan momen Ramadan di tengah wabah ini untuk terus memohonkan 

keampunan kepada Allah SWT, untuk merenung, dan melakukan muhasabah diri, 

sehingga pada akhirnya kita dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kita kepada 

Allah SWT. 

Ramadan datang hanya setahun sekali selama sebulan penuh. Marilah kita 

maksimalkan bulan penuh berkah ini dengan amalan-amalan baik yang telah Allah SWT 

perintahkan dan juga telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Di samping ibadah puasa, 

mari kita laksanakan ibadah lain selama Ramadhan dengan penuh ketekunan, seperti 

shalat malam (qiyamul-lail /qiyamu Ramadhan / shalat Tarawih), membaca dan memahami 



 

Al-Qur’an, berdzikir, berdoa, menyediakan buka puasa, bersedekah, iktikaf, membayar 

zakat dan lain sebagainya dengan menyesuaikan keadaan di tengah wabah dan aturan 

dari pemerintah Taiwan. 

Akhirnya, kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ust. 

Umair Fahmiddin (Ketua PCIM Mesir), Ust. Zaky Al Rasyid (Ketua Majelis Tarjih dan 

Tajdid PCIM Mesir) beserta seluruh anggota Majelis, Ust Abu Bakar (Ketua Majelis 

Tarjih, Tajdid, Tabligh, dan Dakwah Khusus PCIM Taiwan), seluruh anggota Majelis : 

Ustadz Sunardi, Ustadz Prihatno Kusdiyarto, Ustadz Rizaldy Anggriawan, Ustadz Harry 

Abdul Hakim, Ustadz Asik Hanita, dan Ustadz Fahni Haris serta semua tim penulis serta 

pendukung hingga buku ini bisa diselesaikan dan diterbitkan. Semoga Allah SWT 

membalasnya dengan kebaikan berlipat ganda. 

Kepada para pembaca, kami ucapkan selamat membaca dan melaksanakan 

panduan ibadah ini dengan mengharap penuh keridhaan Allah SWT agar Ramadan 

tahun ini bisa kita arungi dan maksimalkan agar mampu meraih derajat sebagai muttaqîn. 

Semoga Allah swt menguatkan kita dalam beribadah Ramadan di bumi Formosa 

Nashrumminallah Wa Fathun Qarrieb 

Wassalamualaikum Wr. Wb 

                Taichung, 26 Sya’ban 1441 
           19   April   2020 
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Pendahuluan : Selamat Datang di Madrasah Ramadhan 
 

Allah Azza wa Jalla Berfirman :  

َها  يَا  يُّ
َ
ِينَ  أ َيامُ  َعلَيُْكمُ   ُكتَِب  آَمُنوا  اَّلذ ِ ِينَ   ََعَ  ُكتَِب  َكَما  الص   [ 183: البقرة]  ١٨٣َتتذُقونَ  لََعلذُكمْ  َقبْلُِكمْ  ِمنْ  اَّلذ

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas 

orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa" (QS. Al-Baqarah 183) 

Bulan Ramadhan merupakan bulan rahmat dan penuh ampunan. Apabila telah 

tiba, maka pintu-pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup serta setan diikat. Orang 

yang berpuasa penuh dengan keimanan dan keikhlasan niscaya akan diampuni segala 

dosanya yang telah lalu. 

Di bulan ini, Al Qur'an diturunkan dan Lailatul Qadar bisa ditemukan pada salah 

satu hari penghujungnya. Maha Suci Allah yang menjadikan Ramadhan bulan yang 

penuh kebaikan, kemuliaan, dan keagungan. Karena itu, manfaatkan momentum ini 

untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah dan berbuat baik. 

Dari segi bahasa, kata Ramadhan berasal dari kata ramdhâ`, yang artinya panas 

atau batu yang terbakar. Sebab orang Arab biasa berpuasa pada musim panas dan 

mereka biasa menamai suatu bulan sesuai dengan kondisi yang mereka alami di bulan 

tersebut. Dinamakan Ramadhan juga karena pada bulan ini dosa-dosa dibakar dan 

dihapuskan. Orang yang berpuasa penuh dengan keimanan dan keikhlasan niscaya akan 

diampuni segala dosanya yang telah lalu. Bulan ini, momentum untuk memperbanyak 

amal ibadah dan kebaikan, bertambah takwa dan meraih Kemenangan.   

Marhaban ya Ramadhan ~ 

Alhamdulillah, telah hadir di depan pembaca sebuah buku tuntunan ibadah 

praktis di Bulan Ramadhan yang berjudul "Panduan Puasa di Bumi Formosa". 

Merupakan sebuah proyek kerjasama antara Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Cabang 

Istimewa Muhammadiyah Mesir dan Majelis Tarjih, Tajdid, Tabligh, dan Dakwah 

Khusus Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Taiwan untuk menjawab 

kebutuhan Warga Negara Indonesia (WNI) di Taiwan pada sebuah tuntunan yang 

ringkas dalam beribadah di bulan Ramadhan. Di dalam buku ini, selain penjelasan 

umum terkait hal-hal ibadah puasa di bulan Ramadhan, juga terdapat beberapa 

pembahasan permasalahan yang sering dihadapi oleh WNI di Taiwan terkait ibadah di 

bulan Ramadhan. Sehingga pembahasan kasus - kasus yang termaktub di buku ini kami 

sesuaikan sebisa mungkin dengan kondisi di Taiwan. Diharapkan, dengan membaca 

panduan ini para pembaca dapat menunaikan ibadah pada bulan Ramadhan secara lebih 

baik dan khusyuk. 

Dalam menyusun buku ini, kami merujuk pada dokumen-dokumen ketarjihan 

Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah seperti Tuntunan Ibadah pada Bulan 

Ramadhan dan Tanya Jawab Agama, dan merujuk pada fatwa-fatwa Lembaga Fatwa 

Mesir (Dar al-Ifta al-Misriyyah) yang sering menjadi rujukan fatwa oleh berbagai 



 

kelompok minoritas kaum muslim di berbagai negara serta merujuk ke kitab-kitab fikih 

muktamad, utamanya mazhab Syafii dan Hanafi yang keduanya menjadi mazhab yang 

dianut oleh mayoritas WNI dan Muslim Taiwan. Diharapkan, dengan membaca 

panduan ini para pembaca dapat menunaikan ibadah pada bulan Ramadhan secara lebih 

baik dan khusyuk.  

Selain itu, kami sisipkan juga suplemen terkait protokol tata cara ibadah untuk 

mencegah tersebarnya Covid-19 yang sekarang ini terjadi. Suplemen tersebut kami 

sarikan dari Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/EDR/I.0/E/2020 tentang 

Tuntunan Ibadah dalam Kondisi Darurat Covid-19 dan Keputusan dari Dewan Ulama 

Senior al-Azhar asy-Syarif yang berjudul Bayân li an-Nâs Jawâzu Îqâfi Shalawâti al-Juma’ wa 

al-Jamâ’ât Himâyatan li an-Nâs min Fairûs Kûrûnâ, yang dikeluarkan pada tanggal 15 Maret 

2020. Perlu diingat bahwa suplemen terkait Covid-19 ini bersifat darurat, maka segala 

penjelasan yang terkait tatacara ibadah di masa wabah Covid-19 tidak berlaku secara 

umum. Artinya, apabila keadaan sudah kembali normal seperti biasa, maka 

penyelengaraan ibadah dan kegiatan Ramadan dilakukan seperti biasanya. Semoga buku 

saku edisi khusus ini dapat memberikan bimbingan kepada masyarakat terkait dengan 

ibadah dan kegiatan Ramadhan pada masa darurat Covid-19 tahun ini. 

Tak ada gading yang tak retak, tak ada karya manusia yang sempurna. Oleh 

karena itu, kepada para pembaca kami harapkan masukan, kritik dan sarannya untuk 

edisi buku ini selanjutnya. 

Demikian, semoga bermanfaat. Amin. 

  
       Kairo, 26 Sya’ban 1441 

           19   April   2020 

 

Majelis Tarjih dan Tajdid  

Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Mesir  

       Ketua, 

 

 

 

 

Zaky Al-Rasyid, Lc., Dipl. 

          NBM. 1215327  



 

Hukum Puasa Ramadhan 
 

Puasa Ramadhan merupakan rukun keempat dari rukun Islam yang lima, 

sehingga hukumnya wajib  bagi setiap muslim1 yang baligh, berakal, suci dari haid dan 

nifas serta mampu berpuasa. Ibadah ini disyariatkan pada bulan Sya’ban tahun kedua 

Hijriyah, tepatnya setelah turunnya perintah peralihan Kiblat Sholat ke Kakbah di 

Mekkah. Berikut dalil-dalil yang menjelaskan kewajiban puasa Ramadhan: 

- Firman Allah Swt. pada QS. Al-Baqarah : 183 

ِيَن ِمْن َقبْلُِكْم لََعلذُكْم َتتذُقو َياُم َكَما ُكتَِب ََعَ اَّلذ ِ ِيَن آَمُنوا ُكتَِب َعلَيُْكُم الص  َها اَّلذ يُّ
َ
 [ 183]البقرة:   ١٨٣نَ يَا أ

Artinya :  “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana 

diwajibkan  atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa” 

Dalam ayat ini digunakan kalimat “kutiba `alaikum” yang merupakan salah 

satu bentuk ungkapan perintah. Dalam kaidah usul fikih, setiap perintah itu 

aslinya menunjukkan kewajiban sampai ada dalil lain yang mengatakan 

selainnya.  Maka, puasa Ramadan yang diperintahkan dalam ayat tersebut 

dihukumi wajib. 

- Hadits tentang 5 Rukun Islam 

لََّ     -َقْوُل النَّبِيِّ   َََ َلوِْس َوََََ َْ  ُ هَّ اّللَّ َََ وُل   -صَََ ََُ ا َ ََََ  ُ َمَّ َُ ََنَّ  ، َو ُ ََْن َ  َهَ إ َّ اّللَّ َناََلِ   َََ َ شَََ َه َه َ:ْ َْ عََُل  ََْ ََََ »ُبنَِي اْْلِ

َكاِ ، َوَصْوَِل َ َمَضانَ   الزَّ
ِ
عَِ ، َوإِيَتاء ، َوإَِقاَِل الصَّ

ِ
بِوع اّللَّ ََ َتَطاَع إَلوِْس  َْ  »، َوَحجِّ اْلَبوِْت َمْن ا

Artinya : “Nabi Muhammad Saw. bersabda : Agama Islam dibangun atas lima 

pokok : bersaksi  bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah 

utusan-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa ramadhan dan pergi 

haji ke tanah suci jika mampu.” [Muttafaq ‘Alaihi].2 

- Ijmak umat Islam akan kewajiban Puasa Ramadhan, dan barang siapa yang 

menentang akan kewajibannya dihukumi keluar dari agama Islam.   

Kemudian, karena statusnya sebagai salah satu rukun Islam, maka Puasa 

Ramadhan termasuk dalam al-ma’lûm min ad-din bi adh-dharûrah (pokok dari agama Islam 

yang wajib diketahui oleh setiap muslim). Sehingga jika ada yang tidak mengakui akan 

kewajiban Puasa Ramadhan, maka ia dihukumi kafir, kecuali jika ia belum tahu karena 

ia baru masuk Islam atau jauh dari belum mendapatkan pengajaran Islam secara baik. 3  

 
1 Penjelasan lebih lanjut pada pembahasan “Orang yang diwajibkan dan tidak diwajibkan berpuasa”.  
2 Hadits Riwayat Bukhari (no. 8), Muslim (no. 16) 
3 Hâsyiyah `ala Fathi’l Qarîb al-Mujîb karya Ibrahim al-Baijuri (1/550). 



 

Jika misalnya seseorang itu tidak berpuasa tanpa ada alasan yang diperbolehkan 

oleh syariat (misalnya tidak dalam perjalan atau tidak sakit) tapi dia tetap mengakui 

kewajiban puasa Ramadhan, maka ia tidak dihukumi kafir, tapi fasiq.4 

 

  

 
4  Lihat : Tuntunan Ibadah Pada Bulan Ramadhan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat 
Muhammadiyah (hal. 20-21); Kitâb ash-Shiyâm oleh Darul Ifta Mesir (hal. 20-21);, Mughnî al-Muhtâj ilâ 
Ma’rifati Ma’ânî al-Minhâj karya Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khatib asy-Syirbini asy-Syafi’I 
(2/141); al-Majmû’ Syarh al-Muhadzdzab kaya Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syaraf an-Nawawi 
(6/251-252); al-Badâi’ ash-Shanâi’ fî Tartîbi asy-Syarâi’ karya ‘Ala`uddin Abu Bakar bin Mas’ud bin Ahmad 
al-Kasani al-Hanafi (2/75-76). 



 

Hikmah Puasa Ramadhan5 
 

Puasa merupakan syariat Allah yang memiliki hikmah dan maslahat yang 

berlimpah, yang mana hikmah tersebut kembali kepada diri kita sendiri; diantaranya 

adalah: 

1. Jalan untuk bersyukur kepada Allah Swt. 

Puasa merupakan jalan untuk bersyukur kepada Allah Swt. atas nikmat 

yang diberikan kepada kita. Karena terkadang kita tidak sadar dan lupa bahwa 

Allah Swt. telah menganugerahkan nikmat yang sangat banyak, mulai dari 

makanan, minuman, bergaul dengan suami/istri dan sebagainya. Maka, dengan 

berpuasa kita diminta membatasi hal tersebut sejenak, sehingga kita bisa 

menghayati dan menyadari betapa banyaknya nikmat tersebut. Sebagaimana 

firman Allah Swt.: 

  

اُكْ  َوَلَعلَُّكْ  َتْشُكُرونَ « َُ َه َما َه َْ  َ وا اّللَّ ُ  «َولُِتَكِّبِّ

Artinya :  “Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu 

mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu 

bersyukur.” [QS. al-Baqarah (2): 185].   

 

2. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah Swt. 

Puasa merupakan salah satu jalan untuk meningkatkan ketakwaan kepada 

Allah Swt.; karena dengan menjalankan puasa kita dilatih untuk mengendalikan 

meskipun dari hal-hal yang halal. Terlebih lagi menahan diri untuk tidak 

terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan-Nya, dengan demikian kita dapat 

meraih derajat takwa. Dan bulan Ramadhan adalah waktu yang sangat tepat 

untuk meraih hal tersebut. Sebagaimana firman Allah Swt.: 

 

َها  يَا  يُّ
َ
ِينَ  أ َيامُ  َعلَيُْكمُ   ُكتَِب  آَمُنوا  اَّلذ ِ ِينَ   ََعَ  ُكتَِب  َكَما  الص   [ 183: البقرة]  ١٨٣َتتذُقونَ  لََعلذُكمْ  َقبْلُِكمْ  ِمنْ  اَّلذ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa 

sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa”. [QS. al-Baqarah 

(2): 183].   

  

 

 
5 Kitâb ash-Shiyâm (hal. 17-18), Badâi` ash-Shanâi` (2/75), al-Mu’tamad fî al-Fiqh asy-Syâfi’i karya 
Muhammad al-Zuhaili (2/157-158). 



 

3. Menjauhkan diri dari perbuatan maksiat  

Puasa membantu kita mengendalikan hawa nafsu, karena orang yang 

dalam keadaan kenyang maka gejolak hawa nafsunya akan semakin besar, 

sehingga potensi berbuat maksiatnya pun semakin besar. Oleh karena itu, 

berlapar-lapar puasa merupakan salah satu jalan untuk meredam gejolak hawa 

nafsu dan menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. 

  

4. Perantara untuk berlatih ikhlas 

Puasa merupakan perantara untuk berlatih ikhlas; karena dengan berpuasa 

kita paham bahwa hanya Allah yang mengetahui kebenaran dan hakikat puasa 

kita. Sebagaimana dalam hadits qudsi, Allah Swt. berfirman: 

 

لََّ  َقاَلَ   َََ َلوِْس َوََََ َْ هَّ اَُّل  َََ  صَََ
ِ
وَل اَّل ََُ  ِمْن ِ يِ    »إِنَّ َ ََََ

ِ
َُ اَّل نْ ِْ َََْْوُب  ايِِ ،  َََّ  َوُُلوُم َاِ  الصَََ

ُِ ُِ ََِ بَِو َوالَِّذي َنْفِسَََ

ََْجِل  اَبُس َوَشْنَوَتُس ِمْن  ََْعاَمُس َوََشَ ْسِك، َيَذُ  
ِ
 «اْْل

Artinya : Rasulullah Saw. bersabda: “Demi jiwaku yang berada dalam 

genggaman-Nya, sungguh mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah 

daripada aroma kesturi. dia telah meninggalkan  makanan, minuman dan 

syahwat karena-Ku.” [Muttafaq ‘Alaih].6  

 

5. Menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama 

Puasa membantu kita untuk menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama 

manusia, terutama kepada orang-orang miskin. Dengan kita menahan makan dan 

minum, kita bisa merasakan dan memahami penderitaan rasa lapar mereka. Hati 

nurani kita berbicara untuk segera membantu orang-orang yang membutuhkan. 

Sebagaimana hadits Nabi Saw.: 

 

لََّ  َقاَلَ   َََ َلوِْس َو َْ هَّ اَُّل  ِن النَّبِيِّ صََ َْ  ،  اْْلَُننِيِّ
ُه ُِ ْبِن َخالِ ْن َزْي ََنَُّس َ    »َْ ُِ، إِ َّ  ََْجِر  ُُ ، ُكتَِب َلُس ِمْْ ايِا  َمْن َاطََّر صََ

ء   ايِِ  ََشْ ََْجِر الصَّ  «َينُْقُص ِمْن 

Artinya : Dari Zaid bin Khalid al-Juhani dari Nabi Saw. bersabda: “Siapa memberi 

makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa 

tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga.”7  

 
6 Shahih al-Bukhari (no. 1894) dan Shahih Muslim (no. 1151) dari Abu Hurairah. 
7 Jami` al-Tirmidzi (no. 807), Sunan Ibn Majah (no. 1746) dan Musnad Ahmad (no. 114). 



 

 

6. Menyelamatkan kita dari api neraka 

Sebagai manusia tentu kita tidak bisa lepas dari dosa, maka puasa 

merupakan salah satu sarana untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Sebagaimana 

hadits Nabi Saw.:  

 

َْْانُ  َقاَل  ََّْقِفيَّ  اْلَعاصِ  ََِب  ْبنَ  ُْ ِمْعُت َ ال وَل  ََ َُ  َ  
ِ
َلوْسِ  اَّلُ  َصهَّ  اّللَّ لَّ َ  َْ ََ َواَلُ َ »َيُقوُل   َو   النَّاِ ، ِمنَ   ُجنَّة   الصِّ

ُك ْ  َكُجنَّةِ  ُِ  « اْلِقَتالِ  ِمنَ   َََح

Artinya : Utsman bin Abi al-Ash berkata: "Aku mendengar Rasulullah Saw. 

bersabda: “Puasa adalah perisai dari api neraka seperti perisai kalian waktu 

berperang”.8 

  

 

 

 

  

 
8 Sunan Ibn Majah (no. 1639). 



 

Rukun Puasa 
 

Rukun puasa ada dua, yaitu niat dan menahan diri dari hal-hal yang 

membatalkan puasa. 

A. Niat 

1. Definisi niat 

Niat artinya al-qashdu atau keinginan.9 Secara istilah, niat adalah keinginan 

untuk melakukan sesuatu yang diiringi dengan perbuatan tersebut.10  

Letak niat adalah di dalam hati, tidak disyaratkan harus diucapkan dengan 

lisan. Adapun kebiasaan sebagian umat Islam untuk melafazkan niat (biasanya 

dengan lafaz (nawaitau) dapat dipahami sebagai sarana untuk menguatkan niat 

tersebut.11 

 

2. Hukum 

Hukum niat adalah wajib, dan tidak sah puasa Ramadan dan puasa lainnya 

baik puasa Wajib atau Sunnah kecuali dengan niat. Sebagaimana dalam hadits 

bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda: 

 

، َقاَل  لَْقَمَة ْبِن َوقَّاصه َْ ْن  هَّ اَّلُ   :َْ  صََََََََََ
ِ
وَل اَّل ِمْعُت َ ََََََََََُ َََ َََََََ َمَر َيُقوُلََ  ُْ ِمْعُت  َََ لََّ  َيُقوُلَََََََََ َََ َلوِْس َوََََََََ َْ إِنََّا »  

ُِّ اْمِرئه َما َنَوى َاُل بِالنِّوَِّة، َولُِك ْْ  «اْْلَ

Artinya : Dari Alqamah bin Waqqash berkata: "Aku mendengar Umar bin Khattab 

berkata: "Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda: "Sesungguhnya setiap 

amalan bergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya balasan dari seseorang 

tergantung pada niatnya." [Muttafaq ‘Alaih]12  

Para Ulama bersepakat bahwa tidak sah puasa sesorang tanpa niat. Hal ini 

didasarkan oleh hadits di atas. 13  Dalam kitab Tuntunan Ibadah pada Bulan 

Ramadan yang disusun oleh Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat 

 
9 Lisânu’l `Arab karya Ibnu Manzhur (25/347) bagian (ن و ى). 
10 Al-Suyuthi dalam al-Asbâh wa al-Nazhâir (1/112) menukil dari al-Baidhawi tentang definisi niat, yaitu: 
keinginan melakukan suatu perbuatan demi menggapai ridha Allah ta`ala dan menaati hukumnya. 
11 Mu`nis al-Jalîs bi Syarh al-Yaqût an-Nafîs karya Mushtafa Abdun Nabi asy-Syafi`i (1/423). 
12 Shahih al-Bukhari (no. 1) dan Shahih Muslim (no. 1907). 
13 Mughni al-Muhtaj (1/620-621), Hasyiyah Ibn `Abidin (2/371-371), Hâsyiyah al-Shâwî alâ al-Syarh al-
Shaghîr (1/695), Syarh Muntaha al-Irâdât karya al-Buhuti (1/478). 



 

Muhammadiyah dinyatakan hal yang sama, bahwa puasa harus berdasarkan 

pada niat yang tulus karena Allah.14 

 

3. Syarat niat 

Jika puasa tersebut adalah puasa wajib seperti puasa Ramadan, Qadha, 

Nazar, Kafarah, dan Fidyah haji, maka niat memiliki tiga syarat:  

 

a. Niat di malam hari (at-tabyît) 

Ada perbedaan pendapat ulama, apakah niat puasa harus di malam 

hari sebelum puasa? 

- Tidak sah puasa wajib tanpa niat di malam harinya. Pendapat ini 

berdasarkan hadis: 

َُ اْلَفْجِر،   َواََل َقبْ لََّ  َقاَلَ »َمْن ََلْ ُيَبوِِّت الصِّ ََ َلوِْس َو َْ  َصهَّ اَُّل 
ِ
وِل اّللَّ َُ ْن َ  َْ ْن َحْفَصَة،  َاعَ َْ

 ِصَواََل َلُس«

Artinya : Dari Hafsah r.a. dari Rasulullah Saw. bersabda 

:"Barangsiapa yang belum berniat di malam hari sebelum subuh 

maka tidak ada puasa untuknya." 15  

Hadis ini juga dicantumkan dalam Tuntunan Ramadhan 

terbitan PP Muhammadiyah ketika membahas niat dalam tata cara 

puasa. 

Pendapat yang pertama ini dianut oleh madzhab Syafi`i, 

Maliki dan Hanbali.16 Juga oleh beberapa fukaha seperti Ishak bin 

Rahuyah, Daud al-Zhahiri beserta jumhur ulama. 17  Bagi yang 

menganut pendapat ini, kata-kata (fa lâ shauma lahu) dipahami 

sebagai ‘tidak sah puasanya’. 

- Sedangkan ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa sah niat 

puasa sebelum tergelincirnya matahari (tengah hari). Mereka 

berpegangan kepada ayat al-Quran. 

 
14 Tuntunan Ibadah Pada Bulan Ramadhan 1441 H (hal. 4)  
15 H.R.Abu Daud (no. 2454); at-Tirmidzi (no. 730); an-Nasai (no. 2332); ibnu Majah (no. 1700); ad-
Daraquthni no. (2216); al-Baihaqi no. )7988) 
16 Mughnî al-Muhtaj (1/621), Hâsyiyah al-Shâwî alâ al-Syarh al-Shaghîr (1/695-696), Syarh Muntahâ al-
Irâdât (1/478) 
17 Al-Majmû` Syarh al-Muhadzdzab (6/207). 



 

 
ُ
َيامِ  ََلْلَةَ  لَُكمْ   ِحلذ أ ِ فَُث  الص  نُْتمْ  لَُكمْ  ِِلَاس   ُهنذ   نَِسائُِكمْ  إَِل  الرذ

َ
  َعلِمَ   لَُهنذ  ِِلَاس   َوأ

 ُ نذُكمْ   اّللذ
َ
نُْفَسُكمْ   ََتَْتانُونَ  ُكنُْتمْ  أ

َ
وُهنذ  فَاْْلنَ   َعنُْكمْ   وََعَفا  َعلَيُْكمْ   َفَتاَب  أ   بَاِِشُ

ُ  َكَتَب  َما  َوابَْتُغوا  بُوا  َوُُكُوا   لَُكمْ  اّللذ َ  َحّتذ   َواِْشَ بَْيُض   اْْلَيُْط  لَُكمُ   يَتََبّيذ
َ
  اْْلَيِْط  ِمنَ  اْْل

ْسَودِ
َ
وا  ُثمذ   الَْفْجرِ   ِمنَ  اْْل تِمُّ

َ
َيامَ   أ ِ وُهنذ  َوَل   اللذيْلِ  إَِل  الص  نُْتمْ  ُتَباِِشُ

َ
   الَْمَساِجدِ  ِف  ََعكُِفونَ  َوأ

ِ  ُحُدودُ  تِلَْك  ُ  َكَذلَِك    َتْقَربُوَها  فََل  اّللذ ِ ُ   ُيَبّي  : البقرة] ١٨٧َيتذُقونَ  لََعلذُهمْ  لِلنذاِس  آيَاتِهِ  اّللذ

187]  

Artinya: “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur 

dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun 

adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak 

dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi 

maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang 

telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang 

bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian 

sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam…“. [QS. al-Baqarah 

(2): 187]. 

Menurut ulama Hanafi, Allah memperbolehkan untuk 

makan, minum, dan bersenggama pada malam bulan Ramadhan 

sampai terbit fajar. Kemudian perintah puasa setelah terbit fajar 

datang menggunakan kata ‘tsumma’ yang mengandung makna 

‘jeda’.  

Allah memerintahkannya berpuasa, dimulai dengan niat 

terlebih dahulu. Dengan demikian, niat puasa tersebut terjadi 

setelah terbit fajar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa niat puasa 

boleh dilakukan setelah terbit fajar, tidak harus di malam hari.  

Adapun hadis Hafsah yang dijadikan dasar pendapat 

pertama, meskipun sahih namun statusnya adalah hadis Ahad. 

Menurut ushul madzhab Hanafi, ia tidak bisa menasakh atau 

mengkhususkan hukum yang terkandung dalam ayat al-Quran. 

Meskipun demikian ulama Hanafiyah tetap mengamalkan hadis 

tersebut, hanya dengan penafsiran yang berbeda terhadap kalimat 

‘lâ shauma lahu’ dengan ‘tidak sempurna puasanya (meskipun tetap 

sah)’.18  

 
18 Badâi` al-Shanâi` (2/86). 



 

Sedangkan untuk puasa Sunnah para ulama berpendapat boleh 

berniat di pagi hari hingga sebelum waktu zawâl (tergelincirnya 

matahari) selama tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa 

sejak terbit fajar. Hal ini berdasarkan pada hadits: 

 

َلَّ َذاَ  َيْوَله  َْ   َ لَّ َلوَِْس َوَََََََََََََ َْ هَّ اَُّل  َُ النَّبِيي صََََََََََََ ْتَ ََلخََ الََ ََُلِّ اْْلُْاِمنَِ ، قََ َة  َََ ايِشَََََََََ ََْ ْن  اَلَ   َْ ُْ  »َاقََ هََ

   
ا َصايِ ؟ ُقلْنَاَ َ ، َقاَلَ " َاِإِّنِّ إِذ  ء  ُكْ  ََشْ َُ نْ ِْ»  

Artinya : Dari Aisyah Ummul Mukminin berkata: "bahwa Rasulullah 

Saw. datang pada suatu hari dan berkata: "Apakah kalian memiliki 

makanan?", aku menjawab: "Wahai Rasulullah! Kami tidak memiliki 

makanan sedikitpun", beliau menjawab: "kalau begitu aku berpuasa."19  

 

b. Penentuan dan penegasan niat (at-ta'yîn) 

 At-ta'yîn bermakna penentuan dan penegasan niat puasa yang 

artinya seseorang harus menentukan dan menegaskan niat puasa, 

apakah itu puasa ramadhan atau puasa nadzar  atau puasa kafarat atau 

bahkan puasa sunnah?   

Ada perbedaan ulama mengenai at-ta'yîn:  

- Menurut ulama mazhab Syafii, orang yang berniat puasa harus 

menegaskan apakah itu puasa ramadhan atau yang lainnya. 

Berdasarkan pada hadits Nabi Saw. tentang niat, "Dan 

sesungguhnya (balasan) bagi seseorang tergantung pada niatnya."20 

- Sedangkan menurut mazhab Hanafi, tidak wajib menegaskan niat 

puasa ramadhan, cukup niat berpuasa secara mutlak. Pendapat 

tersebut didasari bahwasannya puasa Ramadhan adalah ibadah 

yang hanya dilakukan di bulan Ramadhan. Ketika seseorang 

menjalankan puasa di bulan Ramadhan, maka secara otomatis orang 

itu pasti berniat melakukan puasa Ramadhan. Berbeda dengan 

puasa nazar dan kaffarat misalnya yang dilakukan di bulan lain 

sehingga butuh menegaskan niat.21 

c. Mengulang niat (at-Tikrâr) 

 
19 H.R. Muslim no. 1154; an-Nasai no. 4, 63; ad-Daraquthni no. 2, 175 
20 Al-Majmû’ Syarh al-Muhadzdzab (6/208), Mughnî al-Muhtaj (1/622). 
21 Badâi` ash-Shanâi` (1/83-84) dan Hasyiyah Ibn `Abidin (2/380) 



 

Yaitu seseorang harus mengulang niatnya setiap malam sebelum 

subuh untuk puasa di hari berikutnya. Maka niat diwajibkan pada 

setiap malam baik itu pada puasa Ramadan atau yang lainya, karena 

setiap hari dalam bulan Ramadan adalah ibadah yang berdiri sendiri 

sejak terbit fajar hingga tenggelam matahari.  

Ada perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini: 

- Menurut ulama Syafi`iyah, setiap orang yang berpuasa harus 

memperbaharui niat setiap malamnya, baik puasa Ramadan, qadha, 

kafarah, nadzar atau Sunnah. Hal itu karena setiap hari di bulan 

Ramadan adalah ibadah yang terpisah dan tidak terikat sebagian 

dengan sebagian yang lain berbeda dengan haji dan rakaat shalat.22  

- Imam Malik berpendapat bahwa puasa satu bulan Ramadan adalah 

satu kesatuan ibadah maka cukup memerlukan satu niat saja di awal 

bulan Ramadhan.23 

 

B. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa 

Rukun kedua dari puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang 

membatalkan puasa.24 Maka seseorang yang berpuasa harus menahan diri dari 

hal-hal yang membatalkan puasanya sejak terbit fajar hingga tenggelam matahari. 

Sebagaimana firman Allah Swt.  

 

... 
َ
بَْيُض ِمَن اْْلَيِْط اْْل

َ
َ لَُكُم اْْلَيُْط اْْل بُوا َحّتذ يَتََبّيذ َياَم إَِل  َوُُكُوا َواِْشَ ِ وا الص  تِمُّ

َ
ْسَودِ ِمَن الَْفْجرِ  ُثمذ أ

 [ 187]البقرة:   ١٨٧...اللذيْلِ 

Artinya : "Makan dan minumlah hingga jelas untuk kalian benang putih dari benang 

hitam dari waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa tersebut hingga malam." [Q.S. 

Al-Baqarah (2): 187] 

Diantara hal yang membatalkan puasa adalah makan, minum 

berhubungan suami istri (meskipun tidak keluar mani), muntah yang disengaja, 

haid dan nifas dan yang lainnya. 

Dalam kitab Al-Majmû', Imam Nawawi menjelaskan bahwasanya umat 

muslim sepakat bahwa diharamkan makan dan minum bagi orang yang berpuasa 

karena itu merupakan tujuan puasa (menahan makan dan minum) dan dalilnya 

adalah ayat (Al-Baqarah : 187) dan ijmak ulama. 

 
22 Mughnî al-Muhtaj (1/621). 
23 Hâsyiyah ash-Shâwî ‘ala Syarh ash-Shaghîr (1/697). 
24 Penjelasan lebih lanjut pada pembahasan Hal-Hal yang Membatalkan Puasa. 



 

Dalam kitab Badâi' ash-Shanâi' dinyatakan bahwa salah satu rukun puasa 

adalah menahan dari makan, minum dan berhubungan suami istri karena Allah 

memperbolehkan makan, minum dan berhubungan pada malam Ramadan 

kemudian melarang melakukannya sejak terbit fajar.25 

 

Beberapa hukum berkenaan dengan pembahasan ini diantaranya: 

Manakah waktu imsakiyah yang diikuti? Jadwal imsakiyah dari aplikasi atau 

organisasi muslim di Taiwan atau masjid di Taiwan dengan madzhab Hanafi? 

Perlu untuk mengetahui secara valid dan resmi tentang kapabilitas setiap pihak 

dalam menentukan jadwal imsakiyah yang ada. Jika didapati pihak yang benar-benar 

terpercaya dan diketahui kapabilitasnya dalam penentuan waktu fajar, maka wajib 

mengikuti waktu yang sudah mereka tentukan dengan berpuasa pada waktu fajar sesuai 

jadwal yang telah ditentukan, terlebih lagi yang ditanyakan adalah waktu imsakiyah 

yang tidak terlalu berpengaruh dengan sah atau tidaknya puasa. 

Dalam kitab al-Marja` al-`Âm li’l Muassasah al-Iftâ’iyyah ketika menjelaskan hal-hal 

yang harus diperhatikan oleh seorang penanya (Mustafti) adalah “ Apabila disuatu 

daerah terdapat lembaga Fatwa atau komunitas Muslim yang resmi maka lebih utama 

mengikuti atau bertanya ke lembaga tersebut, dan tidak boleh menanyakan pertanyaan 

terkait adat kebiasaan setempat dan permasalahan-permasalahan di Negara setempat, 

seperti Undang-Undang dan aturan-aturan lain ke lembaga lain.”26 

Jika pemerintah setempat atau perkumpulan umat muslim setempat sudah 

mengeluarkan keputusan tentang ibadah maka kita mengikuti keputusan tersebut, 

karena itu sudah menjadi kesepakatan di suatu daerah. Sebagai contoh, jika daerah A 

menggunakan perhitungannya dengan madzhab Hanafi, maka Warga Negara 

Indonesia muslim (misalnya) di daerah A wajib mengikutinya, hal ini untuk 

menghindari terjadinya fitnah. 

Sebagai contoh, Dar al-Ifta Mesir mengeluarkan fatwa : "Wajib mengikuti revisi 

penentuan waktu yang telah diterbitkan oleh lembaga mesir dalam penentuan waktu 

shalat, karena revisi tersebut benar dan berdasarkan pernyataan dari pakar dalam bidang 

tersebut."27 Maka seorang muslim yang tinggal di Mesir wajib mengikuti revisi waktu 

 
25 Lihat: Tuntunan Ibadah Pada Bulan Ramadhan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat 
Muhammadiyah (hal. 13), Kitâb ash-Shiyâm oleh Dâru’l Iftâ’ al-Mishriyyah (hal. 23-24), al-Majmû’ Syarh 
al-Muhadzdzab (6/253-319), Badâi’ ash-Shanâi’ fî Tartîbi asy-Syarâi’(2/597-608); al-Mu’tamad fî al-Fiqh 
asy-Syâfi’i, (2/173-176). 
26 Al-Marja` al-`Âm li’l Muassasah al-Iftâ’iyyah terbitan Dâru’l Iftâ’ al-Mishriyyah (4/100). 
27 Fatwa Dar al-Ifta` al-Misriyyah no. 2706 tanggal 18-05-2013 



 

tersebut, ketetapan ini tidak hanya berlaku untuk warga Negara Mesir saja namun 

berlaku untuk warga Negara Asing yang tinggal di Mesir.   

Maka dari itu, bagi WNI muslim yang berada di Taiwan harus mengikuti 

keputusan dari lembaga atau organisasi resmi Islam setempat.  

WalLâhu A`lamu bi al-Shawâb 

 

 

 

  



 

Orang yang Diwajibkan Berpuasa dan Tidak Diwajibkan 

Berpuasa 
 

Berpuasa adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat yang mukallaf.28 

Para fukaha pun bersepakat bahwasanya puasa diwajibkan pada seluruh umat muslim 

yang sudah memenuhi syarat yaitu: 29 

1. Islam 

2. Baligh 

3. Berakal 

4. Memiliki kemampuan untuk berpuasa. 

Kemampuan yang dimaksud mampu menurut para ulama mazhab adalah secara 

fisik, jiwanya dalam keadaan sehat dan mampu menjalaninya. Maka tidak 

diperkenankan bagi orang yang sakit berpuasa apabila dengan berpuasa justu akan 

memperparah sakitnya. Adapun, kendati diwajibkan berpuasa bagi kaum muslimin, 

terdapat beberapa kondisi yang dizinkan bagi muslim untuk tidak berpuasa, bahkan 

dilarang untuk berpuasa. Kondisi yang diizinkan untuk tidak berpuasa adalah: 30 

1. Orang yang sedang dalam kondisi musafir atau bepergian. 

2. Orang yang sedang dalam keadaan sakit. 

Melihat kondisi wabah Covid-19 yang kemungkinan besar akan tetap 

berlangsung pada bulan Ramadhan tahun ini, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah memberikan fatwa kepada individu-individu yang rentan terkena virus 

Covid-19 untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadhan tahun ini dan menggantinya di 

hari lain sesuai tuntunan syariat, antara lain :31   

1. Orang yang kondisi kekebalan tubuhnya tidak baik, hukumnya disamakan 

dengan orang yang sakit. 

2. Tenaga kesehatan yang sedang bertugas dapat meninggalkan puasanya dan 

menggantinya di hari lain di luar bulan Ramadhan. 

 

 
28 Tuntunan Ibadah Pada Bulan Ramadhan (hal. 12). 
29 Kitâb ash-Shiyâm (hal. 21). Mughni’l Muhtâj (1/632), Hâsyiyah Ibn `Âbidîn (2/384), Hâsyiyah al-Shâwi 
(1/681), Syarh Muntahâ al-Irâdât (1/475). 
30 Ibid. 
31 Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/Edr/I.0/E/2020 Tentang Tuntunan Ibadah Dalam 
Kondisi Darurat Covid-19, lampiran hal. 12 



 

Adapun kondisi yang dilarang untuk berpuasa adalah:32 

1. Apabila seseorang dilarang Sementara kondisi yang dilarang untuk berpuasa 

adalah ketika seorang muslimah dalam keadaan haid dan nifas. Kemudian 

mengganti puasa yang ditinggalkannya di hari yang lainnya. 

2. Seseorang yang murtad dan kafir juga dilarang untuk berpuasa, karena kewajiban 

berpuasa hanya untuk umat muslim.  

Dalil yang mendasari hal tersebut adalah: 

1. Al-Quran: 

ِيَن ِمْن َقبْلُِكْم لََعلذُكْم َتتذُقو َياُم َكَما ُكتَِب ََعَ اَّلذ ِ ِيَن آَمُنوا ُكتَِب َعلَيُْكُم الص  َها اَّلذ يُّ
َ
 [ 183]البقرة:   ١٨٣نَ يَا أ

Artinya : ”Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa 

sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu sekalian bertakwa.” 

[QS.Al-Baqarah (2):183] 

Imam Qurtubi menjelaskan bahwa kewajiban puasa bagi orang mukalaf 

seperti halnya diwajibkan baginya untuk shalat, dan juga berhaji sebagaimana 

yang disebutkan dalam rukun Islam.33 Sebagaimana puasa juga diwajibkan bagi 

kaum sebelum Islam yaitu Yahudi dan juga Nasrani.34 

ِيَن   َخَر  َوََعَ اَّلذ
ُ
يذاٍم أ

َ
ة  ِمْن أ ْو ََعَ َسَفٍر فَعِدذ

َ
يذاًما َمْعُدوَداٍت  َفَمْن ََكَن مِنُْكْم َمرِيًضا أ

َ
يُِطيُقونَُه فِْديَة   أ

ْن تَُصوُموا َخْْي  لَُكْم  إِْن ُكنُْتْم َتْعلَُمونَ 
َ
ا َفُهَو َخْْي  ََلُ  َوأ َع َخْْيً  [ 184]البقرة:  ١٨٤َطَعاُم ِمْسِكٍّي  َفَمْن َتَطوذ

Artinya: “(yaitu)  beberapa hari tertentu. Maka barangsiapa diantara kamu sakit atau 

dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib mengganti) sebanyak hari (yang ia 

tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang yang berat 

menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) wajib membayar fidyah, yaitu memberi 

makan seorang miskin. Namun,barangsiapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, 

maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu 

mengetahui.”(QS.Al-Baqarah:184) 

 

 

 

 

 

 

 
32 Kitâb ash-Shiyâm (hal. 21). Mughni’l Muhtâj (1/632), Hâsyiyah Ibn `Âbidîn (2/384), Hâsyiyah al-Shâwi 
(1/681), Syarh Muntahâ al-Irâdât (1/475). 
33 Al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qurân karya Imam Qurthubi (3/121). 
34 Ithâf Ahli’l Islâm bi Khushûshiyyât ash-Shiyâm karya Ibnu Hajar al-Haitami (hal.74). 



 

2. As-Sunah 

ُِ  َبْعضِ  ِف   – وَََََََل   ْلوس اَّل صََََََه –ْن َب الُ َلاء   يض اَّل ْنس قالَ» َخَرْجنَا َمَع النَّبِىِّ   َفاِ   َيْوَله   ِف   َََََََََْ

عَ   َحتَّى َحا       إِ َّ َما َكاَن ِمَن النَّبِىِّ    َيضََََ
ايِ ونَا صََََ

ِ  اْ،َرِّ ، َوَما اِ َُّ
ِس ِمْن شَََِ َه َ َََََِْ َْ  ُُ َُ ُُ َي ُج  ْلوس اَّل صَََه  –الرَّ

 «َ َواَحةَ  َوابْنِ  – وَل 

Artinya :“Diriwayatkan dari Abu Darda Ra.: Kami pernah keluar bersama Nabi 

Saw. di beberapa perjalanannya pada hari yang cukup terik. Sehingga ketika itu 

orang-orang meletakkan tangannya di kepalanya karena cuaca yang begitu 

panas. Di antara kami tidak ada yang berpuasa kecuali Nabi Saw. Dan Ibnu 

Rowahah yang berpuasa ketika itu.” 35 

3. Dalil tentang keringanan tidak berpuasa bagi orang yang kondisi kekebalan 

tubuhnya tidak baik dan tenaga kesehatan yang sedang bertugas jika wabah 

Covid-19 masih berlangsung pada Ramadhan tahun ini:  

a. QS. Al-Baqarah ayat 195 : 

يُكْ  إََِل التَّْنُلَكةِ ...»
ُِ بي اْْلُْحِسنَِ  « َوَ  ُتلُْقوا بَِأْي

َ ُُيِ نَّ اّللَّ
ََْحِسنُوا إِ    َو

Artinya :  “..dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam 

kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-

orang yang berbuat baik.” 

Ayat di atas menunjukkan larangan kepada umat Islam untuk 

menjatuhkan diri pada kebinasaan (keharusan menjaga diri/jiwa). Tenaga 

medis yang menangani pasien Covid-19 membutuhkan kekebalan tubuh 

ekstra dan kesehatan baik fisik maupun non fisik. Dalam rangka itu ia 

diperbolehkan untuk tidak berpuasa apabila dikhawatirkan bilamana tetap 

berpuasa justru akan membuat kekebalan tubuh dan kesehatannya 

menurun, sehingga mengakibatkan terpapar Covid-19 lebih besar dan 

berujung pada ancaman kematian. 

b. Juga didasarkan kepada istidlāl mursal dalam interpretasi Imam al-Ghazali 

(w. 505 H/1111 M), yaitu argumen maslahat yang selaras dengan tindakan 

Pembuat Syariah di tempat lain. Tindakan Pembuat Syariah di tempat lain, 

 
35 Shahih al-Bukhari (no. 1945). 



 

dalam kaitan ini, adalah memberi keringanan kepada orang sakit, musafir, 

wanita hamil dan menyusui, orang tua bangka untuk tidak menjalankan 

puasa Ramadan. Mereka yang masih dapat menggantinya di luar 

Ramadan, menggantinya di hari lain di luar Ramadan. Mereka yang tidak 

dapat menggantinya di luar Ramadan karena memang tidak mungkin 

berpuasa karena sudah sangat tua dan juga wanita muda yang hamil 

berkesinambungan, menggantinya dengan membayar fidyah. Tindakan 

pemberian keringanan lainnya adalah memberikan dispensasi qasar dan 

jamak salat dan memberi keringanan pembayaran utang hingga saat 

mempunyai kelapangan. 

Berdasarkan tindakan-tindakan Pembuat Syariah di tempat lain 

yang memberi keringan itu, maka demi kemaslahatan dan untuk menjaga 

stamina dan kondisi fisik yang prima, tenaga kesehatan dapat tidak 

berpuasa selama Ramadan dengan ketentuan menggantinya di hari lain di 

luar Ramadan. Pemberian keringanan bagi tenaga kesehatan (yang bekerja 

langsung di lapangan) untuk tidak berpuasa selama Ramadan dalam 

kondisi merebaknya Covid-19 sejalan dengan tindakan pembuat Syariah di 

tempat lain. 36 

Beberapa hukum berkenaan dengan pembahasan ini diantaranya:  

1. Apakah hukum meninggalkan puasa bagi BMI Muslim yang memiliki 

pekerjaan berat? 

Seyogyanya seorang BMI muslim melihat kadar berat pekerjaannya. 

Apakah ia bersifat kontinyu atau berkelanjutan? Atau kah terkadang dalam satu 

hari ia  mendapatkan beban kerja yang membuat ia kesulitan berpuasa dan di hari 

yang lain bebannya berkurang dan memungkinkan baginya untuk berpuasa? 

Apabila pekerjaanya adalah kontrak yang harus diselesaikan dengan 

majikannya dan kadarnya setiap hari sama serta memberatkannya. Maka 

diperbolehkan baginya untuk tidak berpuasa, namun ia harus menggantinya di 

hari lain seperti hari liburnya atau selepas ia selesai dari masa kontraknya. 

Apabila ia bekerja seumur hidup dengan pekerjaan tersebut, maka 

diperkenankan untuk mendapatkan rukhsah atau keringanan dengan membayar 

fidyah. Hal ini karena ia dihukumi seperti halnya orang yang sudah tua dan tidak 

mampu lagi berpuasa, atau seperti halnya orang yang sakit keras dan tidak 

 
36 Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/Edr/I.0/E/2020 Tentang Tuntunan Ibadah Dalam 
Kondisi Darurat Covid-19, lampiran hal. 12-13. 



 

memungkinkan untuk sembuh. 37  Rukhsah ini merupakan kemudahan yang 

diberikan oleh syariat karena ketidakmampuan seorang muslim untuk menjalan 

syariat.38 

Sebaliknya, apabila ia tidak bersifat continue, dan tidak mengetahui apakah 

esok pekerjaannya lebih berat dibandingkan hari sebelumnya, maka ia harus 

berniat berpuasa di malam harinya.39 Apabila dijumpai ketika siang hari dirinya 

merasa barat karena lapar dan dahaga, diperbolehkan untuk berbuka. 40  Serta 

wajib baginya menggantinya di hari lain. Namun jika itu tidak memberatkannya, 

maka lanjutkanlah untuk berpuasa.41 

2. Bolehkah meninggalkan puasa bagi WNI muslim pada musim panas dengan 

pekerjaan yang menyebabkan sulitnya untuk berpuasa? 

Hal ini perlu dikaji ulang, yang memberatkan bagi WNI tersebut apakah 

musim panasnya ataukah pekerjaanya? Apabila yang dimaksud adalah musim 

panas negara tersebut, maka ia tetap diwajibkan untuk berpuasa. Karena asal kata 

ramadhan sendiri berasal dari ramdhâ’ batu yang panas atau panas udara yang 

menyengat karena puasa ramadahan berada di puncak-puncaknya musim 

panas.42 

Adapun jika hal tersebut adalah pekerjaannya yang memberatkan, hal 

tersebut kembali kepada kemampuan fisik WNI tersebut, apabila memungkinkan 

untuk berpuasa, maka ia wajib untuk menjalankannya. Namun, apabila hal 

tersebut justru memberatkannya, maka diperkenankan baginya mengambil 

rukhsah (keringanan). 

 
 

 
37 Al-Kalim at-Thoyib; Fatâwa ‘Ashriyyah oleh Prof. Dr. Ali Jum`ah (mufti Mesir 2003-2013) (hal. 96). 
38 Al-Musthasfa fî ‘Ilmi al-Ushûl karya Imam Ghazali (1/330). 
39 Syekh Nawawi al-Jawi menggambarkan apabila seorang muslim sakit yang berkelanjutan, maka baginya 
tidak mengapa tidak berpuasa. Sebaliknya apabila sakitnya kambuhan-terkadang sakit,terkadang tidak- 
maka ia wajib meniatkan puasa sebelum terbitnya fajar. Hal ini sebagaimana kondisi pekerja tersebut. 
Terkadang ia mendapatkan beban kerja yang membuat ia kesulitan untuk berpuasa, terkadang 
pekerjaannya ringan sehingga memudahkan ia berpuasa. Lihat: Qût al-Habîb al-Gharîb karya Syekh 
Nawawi al-Jawi (hal.183). 
40 Fatâwâ wa Ahkâm Syahr Ramadhân al-Karîm terbitan al-Liwâ’ al-Islâmiy (hal. 21). 
41 Ibid. 
42 Ibnu Mandzur, Lisân al-‘Arab, Kairo, Dâr al-Ma’ârif,tanpa tahun, hal.1729. 



 

 

3. Bolehkah meninggalkan puasa karena dilarang majikan dengan alasan karena 

mengurangi kinerja? 

Pertama, yang harus diyakini oleh seorang muslim adalah meletakkan 

keyakinan bahwa puasa tidak mengurangi prokdutifitasnya sebagaimana Nabi 

Muhammad Saw. dalam banyak kesempatan perangnya terjadi di bulan puasa. 

Selanjutnya, apabila tidak memungkinkan untuk membangun komunikasi 

dan pengertian dengan majikan, atau mencari pekerjaan lain yang mampu 

mentoleransi. Maka baginya diperbolehkan mengambil keringanan dengan tidak 

berpuasa dan wajib baginya untuk mengqadha di hari lain jika yang bersangkutan 

memiliki kesempatan, misalnya pada hari libur atau ketika beban pekerjaan yang 

diberikan tidak begitu berat. Hal ini dikarenakan kondisi memaksa orang tersebut 

untuk tidak berpuasa. Hal demikian pernah terjadi pada zaman Rasulullah Saw. 

Ketika Ammar bin Yasir diperintahkan untuk mengatakan, ”Aku kafir”, dan 

diperbolehkan mengungkapkannya karena terpaksa, dan hal ini termasuk 

rukhshah.43 

 

 

  

 
43 Al-Musthasfa fî ‘Ilmi al-Ushûl karya Imam Ghazali (1/330). 



 

Hal-hal yang Dapat Membatalkan Puasa 
 

Seseorang yang berpuasa harus menjauhi hal-hal yang dapat membatalkan 

puasanya. Haram hukumnya bagi orang yang berpuasa ramadhan untuk melakukan 

sesuatu yang dapat membatalkan puasanya. Hal-hal yang dapat membatalkan puasa 

adalah sebagai berikut: 

1. Makan dan minum dengan sengaja di siang hari pada bulan ramadhan. 

Apabila seseorang makan dan minum dengan sengaja- pada rentang waktu  

setelah terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari- seperti di siang hari pada bulan 

ramadhan,maka puasanya batal dan wajib menggantinya di luar bulan ramadhan. 

Adapun jikalau memakan atau meminum sesuatu dalam keeadaan lupa maka puasanya 

tetap sah. Hal ini dikarenakan, ia tidak menyegaja untuk membatalkan puasa.44 

Allah Swt. berfirman dalam QS Al-Baqarah ayat 187 :  

بَْيُض ِمَن اْْلَيِْط ا…
َ
َ لَُكُم اْْلَيُْط اْْل بُوا َحّتذ يَتََبّيذ ْسَودِ ِمَن الَْفْجرِ َوُُكُوا َواِْشَ

َ
 [ 187]البقرة:  ١٨٧…ْْل

Artinya : “Dan makanlah dan minumlah kalian hingga jelas bagi kalian benang putih dari benang 

hitam, yaitu fajar” [QS Al-Baqarah ayat 187] 

Rasulullah Saw. Bersabda: 

  ُ ََِب ُهَرْيَرَ  َ يِضَ اّللَّ ْن  لََّ  ََْ َلوِْس َوََََََََ َْ  ُ هَّ اّللَّ  صَََََََ
ِ
وُل اّللَّ نُْس َقاَل َقاَل َ َََََََُ َْ«   َّ 

ََّ َالُْوتِ ََْو ََشِ  َُ    َاَأَك
ايِ َ َوُهَو صَََََََ

َمْن َنِسََََََِ

 ُُ َقا ََ ُ َو َََْْعَمُس اّللَّ    «.َصْوَمُس َاِإنََّا 

Artinya: “Dari Abu Hurairah Ra. Berkata: Bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda: Barang 

siapa yang ia lupa, sedangkan ia dalam kondisi berpuasa kemudian makan dan minum, 

maka sesungguhnya Allah lah yang memberi makan dan memberinya minum.”45 

Apabila seseorang bersahur dengan mengira bahwa waktu itu belum masuk 

waktu terbit fajar, padahal sesungguhnya telah masuk waktu fajar, atau berbuka 

sementara  belum masuk waktunya berbuka, maka terdapat perbedaan ulama di 

dalamnya: 

 
44 Badâi’ ash-Shanâi’ fi Tartîbi asy-Syarâi’ (2/597-598). 
45 H.R. Bukhari:1933, H.R. Muslim: 1155. 



 

- Pendapat ini merupakan pandangan Imam Ahmad,Imam Malik, dan Abu 

Hanifah.46 Barangsiapa yang menyangka bahwa belum masuk waktu fajar dan 

waktu berbuka, namun kemudian dengan prasangkanya ia melakukan hal-hal 

yang membatalkan puasa- dalam hal ini makan dan minum- maka wajib baginya 

mengqadha puasa. Hal ini didasarkan pada surat al-Baqarah ayat 187 tentang 

kewajiban imsâk/menahan dari makan dan minum serta hal- hal yang 

membatalkan puasa. 

- Pendapat dari Atha, Urwah bin Zubair,Hasan al-Bashri dan Mujahid.47 Pendapat 

ini mengatakan bahwa tidak wajib baginya mengqadha puasa, karena apa yang ia 

lakukan adalah murni kekeliruan dan prasangkaanya saja. Maka ia dihukumi 

seperti halnya orang yang lupa dan keliru yang dimaafkan oleh Allah. Dalil 

pendapat ini didasarkan pada keumuman hadis berikut: 

َن  َول اَّل صه اَّل ْلوس وَل  قالَ إن اَّل تَََََجاوز   ْن َمتي الَََََ طأ   »ْن ابن ْباسه  يض اَّل ْنناَ

 «.والنسوان وما اَتكرهوا ْلوس

Artinya: “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas Ra.:” bahwasanya Rasulullah Saw. 

bersabda: Seseungguhnya Allah telah mengampuniku atas apa yang menimpa 

umatku dari kekeliruan dan kesalahan,serta apa yang dipaksakan kepadanya.” 

Diantara dua pendapat tersebut, yang lebih dirajihkan adalah pendapat 

yang mewajibkan qadha puasa bagi yang berprasangka belum masuk waktu fajar 

atau telah masuk waktu berbuka, sehingga ia makan dan minum. Hal ini 

dikarenakan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas tersebut bersifat umum, 

dan masuk dalam berbagai konteks baik ibadah, maupun muamalah. Sementara 

ayat Quran secara spesifik menjelaskan tentang batasan-batasan orang berpuasa. 

Disamping perawi hadis tersebut, yaitu Ibnu Abbas justru mendukung pendapat 

pertama yang mewajibkan qadha puasa. 

 

2. Bersenggama di siang hari pada bulan ramadhan meskipun tidak 

mengeluarkan air mani. 

Orang yang melakukan senggama di siang hari pada bulan ramadhan maka dia 

telah berbuat dosa serta batal puasanya. Sebagai konsekuensinya, dia wajib membayar 

kafarat puasa yaitu : membebaskan budak. Apabila tidak mampu, maka berpuasa selama 

dua bulan berturut-turut. Namun, apabila tidak mampu juga maka memberikan makan 

 
46 Adz-Dzakhîrah (2/520),Muntaha al-Irâdat (2/25),Badâi as-Shanâi` (2/602) 
47  al-Majmû’ Syarh al-Muhadzdzab(6/328). 



 

60 orang miskin, setiap orang satu mud (0,6 kg) makanan pokok. Hal tersebut sesuai 

dengan Hadits Nabi Muhammad Saw.: 48 

لََّ ، إِذْ   ن َبْ َََ َلوِْس َو َْ هَّ اَُّل  َُ النَّبِيِّ صََ نْ
ِْ نُْس، َقاَلَ َبوْنََا َنْحُن ُجُلوس   َْ  ُ  ُهَرْيَرَ  َ يِضَ اّللَّ

ِ
وَل اّللَّ ََُ ُ  َاَقاَلَ َيا َ  ُُ َ ُج  َجاَء

َلوِْس   َْ هَّ اَُّل   صََََ
ِ
وُل اّللَّ ، َاَقاَل َ ََََُ   

ايِ َََنا صََََ ََِِت َو َه اْمَر َْ ُُ َ َقَبة  َهَلْكُت. َقاَلَ »َما َلَك؟« َقاَلَ َوَقْعُت  ُْ َدِ لََّ َ »َه َوَََََ

َتطِوعُ  ُْ َتسَََََََََََْ اَلَ »َانََ اَلَ  َ، قََ ا؟« قََ ُقنََ
تَِّ   ُتْعتِ

اََل ََََََََََََِ ُُ إِْْعََ ِ ُْ دََ اَلَ »َانََ اَلَ  َ، َاقََ «، قََ ابَِعْ ِ ْنَرْيِن ُمَتتََ وََل شََََََََََََ ََْن َتصَََََََََََُ

ِِتَ النَّ
َُ َه َذلَِك  َْ لََّ ، َاَبوْنَا َنْحُن  َلوِْس َوََََ َْ هَّ اَُّل  ِكون ا«. َقاَلَ  َ، َقاَلَ َاَمَكَ  النَّبِيي صَََ َلوِْس َوََََ ِمسََْ َْ هَّ اَُّل  لََّ  بَِعَرقه بِيي صَََ

وَنا ََتْر   
ُُ   -اِ ْكَت

ِ
ََْاَقَر ِمنِّي   -َوالَعَرُق اْل َه  َْ ََ  َ ُُ ُج ْق بِِس« َاَقاَل الرَّ َُّ َََنا، َقاَلَ »ُخْذَها، َاَتصََ ؟« َاَقاَلَ  ُُ

ايِ ْيَن السََّ ََ َقاَلَ »

 َما َبْ َ  ََبَتوَْنا  
ِ
؟ َاَواّللَّ

ِ
وَل اّللَّ َتْ ِ   -َيا َ َََُ ُُ ا،َرَّ لََّ    -  ُيِري َلوِْس َوََََ َْ هَّ اَُّل  ِحَك النَّبِيي صَََ ُِ َبوْتِي، َاضَََ ْه ََ ََْاَقُر ِمْن  ُُ َبوْته  ْه ََ

ََْهَلَك« ََِْْعْمُس  نَْواُبُس، ُث َّ َقاَلَ » ََ   ْ َُ  َحتَّى َب

Artinya:  “Dari Abu Hurairah Ra. (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Ketika kami sedang 

duduk di hadapan Nabi saw, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki, lalu berkata: Hai 

Rasulullah Saw., celakalah aku! Beliau berkata: Apa yang menimpamu? Ia berkata: Aku 

mengumpuli istriku di bulan Ramadhan sedang aku berpuasa. Maka bersabdalah 

Rasulullah Saw: Apakah engkau dapat menemukan budak yang engkau merdekakan? Ia 

menjawab: Tidak. Nabi bersabda: Mampukah kamu berpuasa dua bulan berturut-turut? 

Ia menjawab: Tidak. Nabi bersabda: Mampukah engkau memberi makan enam puluh 

orang miskin? Ia menjawab: Tidak. Abu Hurairah berkata: Orang itu berdiam di hadapan 

Nabi Saw. Ketika kami dalam situasi yang demikian, ada seseorang yang memberikan 

sekeranjang kurma (keranjang adalah takaran), Nabi Saw. bertanya: Di mana orang yang 

bertanya tadi? Orang itu menyahut: Aku (di sini). Maka bersabdalah beliau: Ambillah ini 

dan sedekahkanlah. Ia berkata: Apakah aku sedekahkan kepada orang yang lebih miskin 

daripada aku, wahai Rasulullah? Demi Allah! tidak ada di antara kedua benteng-kedua 

bukit hitam kota Madinah ini -keluarga yang lebih miskin daripada keluargaku. Maka 

tertawalah Rasulullah Saw. hingga nampak gigi taringnya, kemudian bersabda: 

Berikanlah makanan itu kepada keluargamu.” [HR. al-Bukhari]49. 

 

3. Muntah dengan disengaja. 

 
48Al-Majmû’ Syarh al-Muhadzdzab (6/532), Tuntunan Ibadah Pada Bulan Ramadhan (18-21). 
49 Hadits Riwayat Bukhari no. 1936 



 

Muntah secara disengaja dapat membatalkan puasa, seperti jika seseorang 

memasukkan tangannya kedalam mulutnya ataupun dengan upaya lain. Adapun jika 

muntah secara tidak sengaja, seperti seseorang yang melakukan perjalanan dengan 

kendaraan kemudian ia muntah karena merasa mual, maka puasanya tetap sah.50 

Berlandaskan hadits Nabi Muhammad SAW :   

َتَقاَء َالَْوْقِض« ] واُ َو َلاوَل والرتمذي[ َْ ، َوَمْن ا َلوِْس َقَضاء  َْ  ََ    َاَلوْ
ُس الَقْيُء َوُهَو َصايِ َْ  »َمْن َذَ 

Artinya : “Barangsiapa yang terdorong untuk muntah (tidak disengaja) dan dia sedang 

berpuasa maka tidak ada qadha baginya, dan barangsiapa sengaja mencoba agar 

muntah, maka dia harus mengqadha” [HR Abu Daud dan Tirmidzi].51 

4. Keluarnya air mani karena foreplay atau percumbuan sebelum melakukan 

hubungan suami-isteri  

Apabila air mani keluar dikarenakan aktifitas yang termasuk dalam kategori  

foreplay seperti: bercumbu, menyentuh, atau meraba maka puasanya batal. Dalam hal ini, 

onani juga termasuk juga dalam kategori ini. Adapun jika air mani keluar karena mimpi 

basah, atau membayangkan proses hubungan intim, maka puasanya tetap sah. Dan 

apabila seseorang mencium istrinya di siang hari pada bulan ramadhan tanpa 

mengeluarkan mani, maka puasanya tetap sah, namun dimakruhkan bagi pemuda jika 

syahwatnya tergerak dikarenakan ciuman tersebut.52  

5. Keluarnya darah haid atau nifas 

Apabila wanita berpuasa di siang hari pada bulan ramadhan kemudian keluar 

darah haid atau nifas, maka batallah puasanya , dan wajib baginya untuk mengqadha 

puasa pada hari tersebut. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Abu Sa’id Al Khudri  

Ra. tatkala Rasulullah Saw. ditanya tentang kurangnya agama wanita  :   

ُِّ َوََلْ َتُصْ ؟« ] واُ الب ا ي ومسل [ ََ إَِذا َحاَضْت ََلْ ُتَص َلوْ ََ « 

Artinya : “Bukankah apabila dia dalam keadaan haid dia tidak melaksanakan shalat dan 

puasa?” [HR Bukhari dan Muslim].53 

 
50 Adz-Dzakhîrah (2/507),Muntaha al-Irâdat (2/24). 
47 Hadits Riwayat Abu Daud no. 2380, at-Tirmidzi no. 720.  
52 al-Mu’tamad fî al-Fiqh asy-Syâfi’I (2/185), Adz-Dzakhîrah (2/505), Muntaha al-Irâdat (2/23), Ar-Radd 
al-Muhtâr ‘ala Dar al- Mukhtâr (3/367). 
53 Hadits Riwayat Bukhari no. 300. 



 

6. Gila 

Apabila seseorang berpuasa kemudian dia menjadi gila, maka puasanya menjadi 

batal. Karena kegilaan itu membatalkan syarat sahnya puasa seseorang.54 

7. Keluar dari agama Islam 

Keluar dari agama islam adalah pembatal syarat sahnya puasa. Apabila seseorang 

menjadi murtad di tengah hari dalam bulan ramadhan maka puasanya batal dan dia 

tidak diwajibkan berpuasa di hari yang tersisa dari bulan ramadhan.55 

8. Merokok 

Merokok hukumnya adalah haram, dan apabila dilakukan di siang hari di bulan 

ramadhan, maka batal puasanya. Karena ulama telah sepakat bahwa apapun yang 

masuk melalui mulut atau hidung dan masuk ke dalam kerongkongan atau ke dalam 

tubuh, maka dapat membatalkan puasa. Baik sesuatu tersebut berupa makanan maupun 

minuman, atau bahkan sesuatu yang tidak bisa dikonsumsi seperti batu kerikil. Merokok 

terjadi melalui proses pembakaran tembakau, yang kemudian terkumpul menjadi asap 

yang dapat dilihat dan dirasakan oleh pancaindera, dan kemudian masuk ke dalam 

tenggorokan. Maka dari itu, barangsiapa merokok di siang hari pada bulan ramadhan, 

maka puasanya batal wajib baginya mengqadha. 56 

Beberapa hukum berkenaan dengan pembahasan ini diantaranya: 

1. Bolehkah mencicipi makanan yang dimasak untuk majikan non-muslim? 

Hukum mencicipi makanan dengan ujung lidah pada saat berpuasa bagi 

seorang wanita maupun laki-laki hukumnya adalah boleh, dengan syarat 

makanan yang dicicipinya tidak tertelan masuk ke dalam kerongkongan. Dan 

disunnahkan untuk menjauhinya bagi orang yang takut ketika mencicipi 

makanan atau minuman akan menelannya, karena nafsu yang tinggi terhadap 

makanan atau minuman tersebut.57 

2. Saat musim panas jarak antara Isya dan Shubuh tidak terlalu jauh, bolehkah 

sahur pada jam 1 atau jam 2 sedangkan waktu shubuh jam setengah 4? 

Hukum bersahur di awal waktu adalah boleh, sedangkan hadis yang 

menyatakan bersahur di akhir waktu itu terkait afdhaliyyah/keutamaan dan 

 
54 Syarh Fath al-Qadîr (2/307), Adz-Dzakhîrah (2/505). 
55  Al-‘Azîz Syarh al-Wajîz al-Ma’rûf bi asy-Syarh al-Kabîr (2/224), Kitâb ash-Shiyâm (24). 
56 Adz-Dzakhîrah (2/505), Muntaha al-Irâdat (2/23),Kitâb ash-Shiyâm (94). 
57  Mughni al-Muhtaj ila Ma’rifati Ma’ani al-Minhaj (1/638). 



 

termasuk amalan sunnah dalam berpuasa Ramadhan. Nabi Muhammad SAW 

bersabda dalam haditsnya: 

 َْ ُحْوَ « ] واُ الطِّباِّن[» ُروا السَّ ََخَّ ُلْوا اِْلْاَطاَ  َو    جِّ

“Segerakanlah berbuka puasa dan akhirkanlah sahur” [HR Thabrani].58 

 

 
58 H.R. At-Thabrani (no. 21513). 



 

Hal-hal yang Tidak Membatalkan Puasa 
 

Kadangkala, ada sebagian kaum Muslimin yang bingung, apakah hal-hal yang 

dilakukannya masih diperbolehkan atau tidak saat menjalani ibadah puasa. Berikut ini 

beberapa aktivitas yang diperbolehkan ketika sedang berpuasa:59 

1. Bercelak  

Memakai celak ketika sedang berpuasa tidak membatalkan puasa, meski 

kadang kala terasa sampai ke tenggorokan. Sebab, mata bukanlah saluran yang 

digunakan untuk memasukkan makanan dan sejenisnya dalam membatalkan 

puasa. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah Ra.: 60  

 
ِ
وُل اّللَّ َُ  َ َُ َشَة، َقاَلْتَ »اْكَتَح

ايِ َْ ْن  َْ» لََّ  َوُهَو َصايِ   ََ َلوِْس َو َْ  ]  واُ ابن ماجة [     َصهَّ اَُّل 

Artinya : ‘’Dari Aisyah Ra. berkata : Rasulullah Saw. memakai celak ketika 

berpuasa ‘’ [ HR. Ibnu Majjah ].61 

 

2. Menggunakan Minyak Wangi dan Minyak Rambut  

Orang yang sedang berpuasa diperbolehkan menggunakan minyak wangi 

dan minyak rambut. Bau harum merupakan satu hal yang disukai dalam Islam, 

lebih-lebih ketika hari jum’at, berdasarkan hadits terkait keutamaan mandi dan 

berwangi-wangian sebelum shalat jum’at :  

َُ َيْوََل اْلُمُ  لََّ َ »َمِن اْغَتَس ََ َلوِْس َو َْ  َصهَّ اَُّل 
ِ
وُل اّللَّ َُ ، َقاَلَ َقاَل َ  لَْاُن الَفاِ ِِسي ََ َثنَا  َُّ َتَطاَع  َح َْ َر بَِا ا َعِة، َوَتَطنَّ

ََْو   َهَن  ، ُث َّ اَلَّ ُْْنره ََّ ِمْن ِْوبه ِمْن  ََنَْصَت،    َم َب َلُس، ُث َّ إَِذا َخَرَج اِْلَماَُل 
، َاَصهَّ َما ُكتِ ْق َبْ َ اْثنَْ ِ ُث َّ َ اَح َاَلْ  ُيَفرِّ

 ُغِفَر َلُس َما َبوْنَُس َوَبْ َ اْلُُمَعِة اْلُْخَرى« 

Artinya : Diriwayatkan dari Salman al-Farisi Ra., ia berkata : Rasulullah Saw. 

bersabda : “ Barang siapa yang mandi pada hari juma’at dan membersihkan diri 

sesuai dengan kemampuannya, kemudian memakai minyak rambut dan 

wewangian, kemudian pergi ke masjid dan tidak melewati (menggangu) shaf 

jamaah (yang datang terlebih dahulu), kemudian shalat sunnah, dan ketika Imam 

keluar (menuju mimbar) diam (dan mendengarkan), maka diampuni dosa-

dosanya (yang kecil) dari satu jum’at ke jum’at yang lainnya” [HR. Bukhari].62 

 

 

 

 
59 Kitâb ash-Shiyâm (hal. 29-30). 
60 Mausû’ah al-Fiqh al-Islâmî wal al-Qadhâyâ al-Mu’âshirah (2/577). 
61 Hadist Riwayat Ibnu Majah (no. 1678). 
62 Hadist Riwayat Bukhari (no.910).  



 

3. Obat Tetes Mata 

Orang yang sakit mata ketika sedang berpuasa, diperbolehkan memakai 

obat tetes mata. Puasanya tetap sah, karena mata bukanlah saluran yang 

terhubung ke rongga perut, meskipun terkadang terasa sampai ke tenggorokan. 

Berbeda dengan obat tetes hidung dan telinga yang bisa membatalkan puasa 

karena keduanya merupakan lubang terbuka sehingga cairan bisa masuk sampai 

ke kerongkongan. 63  

  

4. Mandi  

Mandi ketika sedang berpuasa dengan maksud untuk menyegarkan badan 

tidak membatalkan puasa. Kalaupun ada sedikit air yang masuk –secara tidak 

sengaja- ke dalam mata atau telinga, maka puasanya tetap sah. Sebagaimana 

pernah diriwayatkan oleh salah seorang sahabat :  

»  »   
ُءوِس َوُهَو َصايِ لََّ  ُيِصوُب ِمَن الري ََ َلوِْس َو َْ  َصهَّ اَُّل 

ِ
وُل اّللَّ َُ  ]  واُ َمحُ [  َكاَن َ 

Artinya : “Bahwasanya Rasulullah SAW pernah menyiramkan air ke kepalanya 

sedangkan beliau dalam keadaan berpuasa, disebabkan dahaga dan cuaca yang 

panas “ [ HR. Ahmad ]64. 

 

5. Suntik  

Suntik merupakan satu cara yang paling penting dalam pengobatan karena 

akan diserap cepat oleh tubuh, tanpa melalui saluran pencernaan. Suntik yang 

bertujuan untuk pengobatan, misalnya vaksin, insulin ataupun bius (bukan infus 

atau yang semisalnya yang mengandung sari-sari makanan), boleh dilakukan 

ketika sedang berpuasa. Berdalil, karena kandungan dalam suntikan tersebut 

bukanlah sesuatu yang dapat menggantikan makanan atau minuman, sehingga 

manusia tidak bisa hidup dengan cairan suntik saja tanpa makan dan minum. 

Selain itu, metode suntik tidak memasukkan sesuatu ke saluran pencernaan, 

melainkan ke kulit, otot atau pembulih darah sehingga tidak bisa dihukumi 

sebagai makan dan minum.65 

Berbeda dengan Enema yaitu prosedur pemasukan cairan ke dalam kolon 

melalui anus. Enema dapat ditujukan untuk merangsang peristaltik kolon supaya 

dapat buang air besar atau membersihkan kolon untuk pemeriksaan operasi. 

Mayoritas ulama empat Madzhab sepakat bahwa Enema membatalkan puasa. 

 
63 Badâi’ ash-Shanâi’ fî Tartîbi asy-Syarâi’ (2/93). 
64 Musnad Ahmad (no. 3391). 
65 Kitâb ash-Shiyâm (hal. 91), Qadhâyâ Fiqhiyyah Mu’âshirah li Thullâb al-Firqah ats-Tsâlitsah Syu’bah 
Ushûl ad-Dîn (hal. 47-48), Fatwa Dar al-Ifta` al-Misriyyah no. 2263 tanggal 19/04/2016.   



 

Sebab memasukkan sesuatu dari rongga yang terbuka dan sampai ke saluran 

pencernaan. 66 

 

6. Menelan sesuatu yang tidak bisa dihindari 

Menelan sesuatu yang tidak bisa dihindari, misalnya menelan air ludah 

seperti biasa layaknya di hari-hari selain bulan Ramadhan, hukumnya boleh dan 

tidak membatalkan puasa. Begitu juga jika tidak sengaja menelan debu/asap 

jalanan yang masuk ke mulut atau wewangian yang baunya enak.67 

Beberapa hukum berkenaan dengan pembahasan ini diantaranya: 

1. Bagaimana hukumnya berenang dan menyelam saat berpuasa ?  

Hukum berenang adalah mubah (diperbolehkan), dan ada ulama yang 

menganalogikan sebagai mandi. 68 Tidak ada larangan berenang  bagi orang yang 

berpuasa karena berenang tidak otomatis menjadikan puasanya batal apabila 

memang tidak sampai ada air yang masuk ke hidung, mulut, telingan dan lubang 

lainnya. Namun, jika sampai menyelam bagi orang yang puasa hukumnya 

makruh, karena adanya efek samping yang menyebabkan masuknya air ke mulut 

atau rongga lainnya yang termasuk membatalkan puasa.  

2. Bagaimana hukumnya mencabut, membersihkan, dan menambal gigi saat 

berpuasa. Dan seandainya dokter gigi menyuntikkan bius penghilang rasa 

sakit apakah mempengaruhi puasanya ? 

Mencabut gigi bagi orang yang sedang berpuasa hukumnya boleh, dan 

tidak membatalkan puasanya jika tidak ada sesuatu apapun yang masuk ke dalam 

tenggorokannya. Adapun keluarnya darah dalam proses mencabut gigi itu tidak 

mempengaruhi sahnya puasa. Tetapi, wajib bagi orang yang berpuasa untuk 

menjaga agar tidak ada darah yang tertelan dan masuk ke saluran pencernaan.69 

Begitu juga suntik bius yang digunakan untuk menghilangkan rasa nyeri, tidak 

membatalkan puasa karena hal itu tidak termasuk makan dan minum. Maka 

puasanya sah dan tidak batal. 

  

 
66 Badâi’ ash-Shanâi’ fî Tartîbi asy-Syarâi’ (2/93), Al-Bahru ar-Râ`iq Syarh Kanzu ad-Daqâ`iq (2/229).  
67 Kitâb ash-Shiyâm (hal. 30), al-Majmû’ Syarh al-Muhadzdzab (6/317). 
68 Mausû’ah al-Fiqh al-Islâmî wal al-Qadhâyâ al-Mu’âshirah (2/577). 
69 Kitâb ash-Shiyâm (hal. 95), Fatwa Dar al-Ifta` al-Misriyyah no. 2796 tanggal 19/01/2015  



 

Hal-Hal yang Sebaiknya Dijauhi (Dimakruhkan) saat Puasa  
 

Makruh merupakan sesuatu yang apabila dikerjakan tidak memiliki konsekuensi 

tertentu dan apabila ditinggalkan mendapat pahala. Dalam bahasa sederhana, makruh 

itu semacam peringatan (warning). Tidak sampai terlarang dan puasanya tidak batal, 

tetapi jauh lebih baik dihindari karena jika tidak waspada kemakruhan bisa 

menyebabkan keharaman yang akan membatalkan puasa.  

Hal-hal yang dimakruhkan saat puasa adalah sebagai berikut : 70  

1. Berkata atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam 

Berkata atau melakukan ha-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, 

seperti : berbohong, memfitnah, menipu, berkata kotor, mencaci maki, membuat 

gaduh, mengganggu orang lain, berkelahi, dan segala perbuatan yang tercela 

menurut ajaran Islam. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw.: 

ْع  َُ لََّ َ »َمْن ََلْ َي ََ َلوِْس َو َْ  َصهَّ اَُّل 
ِ
وُل اّللَّ َُ نُْس، َقاَلَ َقاَل َ  َْ  ُ ََِب ُهَرْيَرَ  َ يِضَ اّللَّ ْن  َُ بِِس،  َْ وِ  َوالَعَم َقْوَل الزي

ََْعاَمُس وَ  َع  َُ ََْن َي  َحاَجة  ِِف 
ِ
َّ
ِ

ََ ّلل اَبُس« َاَلوْ  ََشَ

Artinya : “Dari Abu Hurairah r.a. (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Rasulullah 

Saw. telah bersabda: Barangsiapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong 

dan suka mengerjakannya, maka Allah tidak memandang orang itu perlu 

meninggalkan makan dan minumnya.” [ HR. Bukhari, Ibnu Majah, Abu Daud dan 

Tirmidzi]71 

 

2. Berlebihan dalam berkumur dan ber-istinsyâq 

Berkumur dan ber-istinsyâq (menghirup air ke hidung ketika berwudlu) 

tetap disunnahkan bagi orang yang yang berwudhu baik dalam berpuasa atau 

tidak. Akan tetapi, bagi yang berpuasa dianjurkan agar tidak berlebih-lebihan 

(Mubâlaghah). Sehingga jika memasukkan air ke hidung secara berlebihan dan   

masuk sampai ke kerongkongan, maka hal itu bisa membatalkan puasa.72 

Berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW :  

» ََْن َتُكوَن َصايِا   َّ 
تِنَْشاِق، إِ َْ لََّ َ »َبالِْغ ِِف اِ  ََ َلوِْس َو َْ  َصهَّ اَُّل 

ِ
وُل اّللَّ َُ  َقاَل َ 

Artinya : Rasulullah Saw. bersabda : “Lebihkanlah dalam ber-istinsyâq (menghirup 

air dalam hidung) kecuali jika engkau berpuasa.‘’ [ HR.Abu Dawud ]73 

 

 
70 Kitâb ash-Shiyâm (hal. 30), Tuntunan Ibadah Pada Bulan Ramadhan 1441 H (hal 24-28).  
71 HR. Bukhari (no. 1903), Ibnu Majah (no. 1689), Abu Dawud (no. 2362) dan Tirmidzi (no. 707). 
72 Al-Majmû’ Syarh al-Muhadzdzab (6/230). 
73 Hadist Riwayat Abu Dawud (no. 2366). 



 

3. Sengaja mengumpulkan ludah dan menelannya  

Ludah merupakan cairan yang secara alami membasahi rongga mulut kita. 

kita boleh menelan ludah yang ada rongga mulut kita sebagaimana biasa kita 

lakukan di luar bulan Ramadhan dan hal itu tidak membatalkan puasa. Begitu   

juga jika ludah tersebut sengaja dikumpulkan atau tidak sengaja terkumpul dalam 

mulut, karena banyak berbicara sehingga terkumpul banyak lalu ditelan. 74  

Namun, hal tersebut alangkah baiknya dihindari karena ludah riskan 

tercampur dengan sisa makanan yang tertinggal di sela-sela gigi dan gusi  

sehingga dikhawatirkan bisa membatalkan puasa.75 

 

4. Mencium dan Bercumbu dengan Istri di Siang Hari 

Para Ulama menggolongkan ciuman di siang hari di bulan Ramadhan pada 

perkara yang dimakruhkan saat puasa, terlebih jika ciuman tersebut 

membangkitkan syahwat. Begitu juga pelukan, bercumbu dan sejenisnya, 

hukumnya seperti mencium. Hukum makruh ini tidak serta merta mempengaruhi 

sah tidaknya puasa. Jika hal-hal tersebut tidak membangkitkan syahwat dan tidak 

berlanjut apa-apa, maka puasa tetap sah dan tidak batal. Akan tetapi, hal itu lebih 

baik dihindari karena akan mengarahkan kepada hubungan suami istri yang 

membatalkan puasa.76 Berdasarkan hadist Nabi Muhammad SAW :  

 ،   
ُُ َوُهَو َصايِ لََّ  »ُيَقبِّ ََ َلوِْس َو َْ  َصهَّ اَُّل 

ِ
وُل اَّل َُ نَْنا، َقاَلْتَ َكاَن َ  َْ ايَِشَة َ يِضَ اَُّل  َْ ْن  َوُيَباَِشُ َوُهَو  َْ

ْمَلُكُكْ  ِْلِ  ََ ، َوَلِكنَُّس    
 ْ بِِس« َصايِ

Dari Aisyah Ra. berkata : ‘’Rasulullah SAW pernah mencium dan bercumbu 

(dengan istrinya) dalam keadaan berpuasa. Tetapi beliau orang yang paling 

mampu menahan nafsunya ‘’ [ HR. Muslim, Ibnu Majah dan Abu Dawud ]77. 

  

5. Mencicipi makanan yang tidak perlu 

Mencicipi hidangan yang tidak perlu ketika berpuasa sebaiknya tidak 

dilakukan karena dikhawatirkan ada sebagian makanan yang tertelan sehingga 

dapat membatalkan puasa. 

 

6. Bekam  

Bekam adalah metode pengobatan dengan cara mengeluarkan darah statis 

(kental) yang mengandung toksin dari dalam tubuh manusia. Berbekam tidak 

membatalkan puasa karena cara yang digunakan melalui pemvakuman di kulit 

 
74 Al-Majmû’ Syarh al-Muhadzdzab (6/318). 
75 Kitâb ash-Shiyâm (hal. 30). 
76 Al-Majmû’ Syarh al-Muhadzdzab (6/354-355). 
77 HR. Muslim (no. 1106), Ibnu Majah (no. 1684) , Abu Dawud (no. 2382), Tuntunan Ibadah Pada Bulan 
Ramadhan 1441 H (hal. 27). 



 

dan pengeluaran darah kotor dari pori-pori kulit tubuh, tidak memasukkan 

apapun ke dalam tubuh. Rasulullah Saw. pun pernah berbekam saat beliau sedang 

berpuasa, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas Ra.: 

َلوْسِ  َْ ََنَّ النَّبِيَّ َصهَّ اَُّل  نُْنَاَ » َْ  ُ بَّاسه َ يِضَ اّللَّ َْ ِن اْبِن  َْ  » ، َواْحَتَجَ  َوُهَو َصايِ   ِْرَل  َُ لََّ  اْحَتَجَ  َوُهَو  ََ  َو

Artinya : Dari Ibnu Abbas Ra. Berkata :”Bahwasanya Nabi SAW pernah berbekam 

dalam keadaan ihram dan pernah berbekam sewaktu berpuasa.” [HR.Bukhori ]78. 

Namun, disyaratkan bagi orang yang berpuasa yang hendak berbekam 

harus dalam kondisi prima agar tubuh tidak menjadi lemas seusai bekam 

sehingga dapat menggagu kelancaran ibadah puasa.79  

 

Beberapa hukum berkenaan dengan pembahasan ini diantaranya: 

1. Bagaimana hukum ambil sampel donor darah saat puasa ? 

Donor darah memiliki berbagai manfaat, bukan hanya untuk kemanusiaan 

tetapi juga untuk sang pendonor sendiri, seperti menjaga kesehatan jantung, 

meningkatkan produksi sel darah merah dan mendapatkan kesehatan secara 

psikologis. Dalam Islam, mendonorkan darah kepada seseorang yang 

membutuhkannya, dinilai sangat mulia. Ada kemungkinan, dengan darah yang 

ia sumbangkan, orang lain akan selamat dari kematian. 

Donor darah yang dilakukan dengan proses menyuntik di bagian tangan 

secara hukumnya dikiyaskan seperti bekam, yaitu tidak membatalkan puasa. 

Sebab tidak ada benda yang masuk ke anggota tubuh melalui rongga terbuka 

(misalnya mulut). Proses pengambilan darah tersebut, hanya sekedar 

menyuntikkan jarum ke tubuh dan tidak mempengaruhi keabsahan puasa. Hal ini 

sama seperti ketika tubuh terluka akibat tergores batu, jarum, pisau, atau benda 

lainnya. Namun, bagi orang yang sedang berpuasa alangkah baiknya tidak 

mendonorkan darah kecuali setelah berbuka puasa. Karena hal tersebut bisa 

menyebabkan tubuh orang yang puasa menjadi lemas dan disarankan meminum 

suplemen sebagai pengganti darah yang didonorkan.80 

 

 
78 Hadist Riwayat Bukhari (no. 1938) 
79 Lihat : Kitâb ash-Shiyâm (hal. 93). 
80 Kitâb ash-Shiyâm (hal. 93), Qadhâyâ Fiqhiyyah Mu’âshirah li Thullâb al-Firqah ats-Tsâlitsah Syu’bah 
Ushûl ad-Dîn (hal. 61) 



 

2. Bolehkah berkumur (wudlu) saat berpuasa? sering kali ragu bila berkumur 

masih ada sisa2 air dalam mulut yang sangat mungkin bisa tertelan dan 

membatalkan puasa kita. 

Berkumur merupakan salah satu sunnah dalam berwudhu. Berkumur saat 
berpuasa tidak membatalkan puasa dengan syarat tidak berlebihan, sebagaimana 
hadits Nabi Saw.  

؟ قَ 
ِ
وء ِن الُوضَََََََََُ َْ ِِّن  ََْخِِّبْ  ،

ِ
وَل اّللَّ َ  ، َقاَلَ ُقلُْت َيا َ ََََََََََُ ِِّبَ ْن َلِقوِط ْبِن صََََََََََ ُْ َبْ َ َْ وَء، َوَخلِّ بِِغ الُوضَََََََََُ ََََََََََََْ اَلَ »

» ََْن َتُكوَن َصايِا   َّ 
تِنَْشاِق، إِ َْ  اْلََصابِِع، َوَبالِْغ ِِف اِ 

Artinya : Dari Laqith bin Shabirah ia berkata : “Aku bertanya kepada Rasulullah 

Saw., beritahu aku tentang berwudhu ?” Beliau Saw. menjawab : “Sela jari-jarimu, 

dan berlebihlah dalam beristinsyâq81  kecuali jika engkau berpuasa.” [HR. Abu 

Daud].82  

Kata mubâlaghah dalam hadits tersebut bermakna berlebih-lebihan. Maka 

Nabi Saw. memperbolehkan berkumur dan istinsyâq secara berlebihan kecuali 

dalam keadaan puasa. Dan berlebihan dalam berkumur termasuk hal-hal yang 

dimakruhkan ketika berpuasa.83 

Adapun mengenai sisa air di dalam mulut setelah berkumur yang 
memungkinkan untuk tertelan. Dalam kitab Al-Majmu’ dijelaskan jika seseorang 
berpuasa kemudian berkumur-kumur, maka dia harus memuntahkan air yang 
masuk dalam mulutnya. Namun ia tidak diharuskan mengeringkan mulutnya 
dengan kain atau semacamnya, karena hal ini termasuk sulit dilakukan. Dan juga 
air yang terasa di mulut setalah kita memuntahkan air kumur adalah cairan  yang 
memang menempel di rongga mulut kita. Kalo misalnya itu air kumur (bukan air 
ludah), pastilah keluar bersama muntahan air kumur.  

Tapi hendaknya untuk memastikan tidak ada sisa air kumur di mulut untuk 
menghindari tertelannya sisa air tersebut saat berpuasa. Imam Nawawi  (w. 676 
M) dalam kitab al-Majmû menerangkan bahwa jika berkumur secara tidak 
berlebihan, air kumur yang tak sengaja tertelan tidak membatalkan puasa. 
Berbeda jika berkumur secara berlebihan, maka air yang tertelan dapat 
membatalkan puasa.84 

  

 
81 Istinsyâq adalah menghirup air dalam hidung, dan berkumur dikiyaskan sebagaimana menghirup air 
dalam hidung 
82 HR. Abu Daud (no. 142); Tirmidzi (no. 788); An-Nasai (no. 114), Ibnu Majah (no. 448) 
83 Tuntunan Ibadah Pada Bulan Ramadhan 1441 H (hal. 26) 
84 Lihat : Al-Majmû’ Syarh al-Muhadzdzab (6/355-357), Kitâb ash-Shiyâm (hal. 30). 



 

Qadha Puasa Ramadhan dan Membayar Fidyah 
 

Bagi orang yang meninggalkan puasa di bulan ramadhan maka wajib mengqada 

(menggantinya) di bulan yang lain, baik itu bagi orang yang tidak berpuasa karena udzur 

syar’i seperti sakit, bepergian (safar), haid maupun nifas, atau bagi orang yang tidak 

berpuasa tanpa udzur semisal meninggalkan  niat dengan sengaja maupun tidak 

disengaja.85 

Fidyah adalah memberikan makan kepada orang miskin sebagai pengganti bagi 

yang tidak mampu berpuasa di bulan ramadhan, baik itu berupa makanan pokok 

maupun harta yang semisal dengannya. Besaran fidyah adalah satu mud yaitu sekitar 0,6 

kilogram dari makanan pokok, seperti beras. Hukum membayar fidiah adalah wajib bagi 

: 86  

1. Orang yang tidak mampu untuk berpuasa seperti orang yang sudah tua renta, 

orang yg sakit menahun dan sulit untuk disembuhkan,  

2. Wanita mengandung atau menyusui jika mereka takut akan terjadi bahaya 

kepada mereka dan anak mereka. 

Ibu yang mengandung atau menyusui boleh tidak berpuasa pada bulan 

Ramadhan jika ada rekomendasi dari dokter untuk tidak berpuasa terlebih 

dahulu. Hal ini tentunya melihat kondisi kesehatan ibu dan janin yang 

dikandungnya. Kemudian, puasa tersebut harus diqadha selepas Ramadhan 

setelah udzurnya (hamil/menyusui) selesai. Adapun fidyah itu dibayarkan jika 

sang ibu tidak bisa lagi mengqadha hutang puasa tersebut.87 

Hal ini didasarkan pada firman Allah Swt.: 

ِيَن يُِطيُقونَُه فِْديَة  َطَعاُم ِمْسِكّيٍ ...  [ 184]البقرة:   ١٨٤...َوََعَ اَّلذ

 "Dan barangsiapa berat menjalankan puasa maka wajib baginya membayar fidiah, yaitu 

memberi makan seorang miskin”[QS. Al-Baqarah : 184] 

 

 

 

 

 
85 Mausû’ah al-Fiqh al-Islamî wa al-Qadhâyâ al-Mu’âshirah (2/596). 
86 Mausû’ah al-Fiqh al-Islamî wa al-Qadhâyâ al-Mu’âshirah (2/604-605). 
87 Fatwa Dar al-Ifta` al-Misriyyah no. 3551 tanggal 14/12/2003, no. 3554 tanggal 16/11/2003, Tuntunan 
Ibadah Pada Bulan Ramadhan 1441 H (hal. 19) 



 

Beberapa hukum berkenaan dengan pembahasan ini diantaranya: 

1. Bolehkah mengganti puasa Ramadhan karena ditinggalkan dengan alasan 

pekerjaan? Dengan qadha atau membayar fidyah? 

Pada dasarnya, seorang muslim tidak boleh meninggalkan puasa di bulan 

Ramadhan dan menggantinya di bulan lain kecuali karena udzur yang diakui oleh 

syariat seperti sakit, bepergian, wanita hamil dan menyusui.  

Kemudian, jika seseorang mendapati dirinya dalam bahaya apabila 

melaksanakan puasa, seperti dia melakukan pekerjaan yang berat yang 

mengakibatkan penurunan kinerja jika berpuasa dan berpengaruh pada 

penghasilan utama bagi keluarganya, maka boleh baginya untuk membatalkan 

puasanya dan menggantinya di hari lain di luar bulan Ramadhan. 88  Hal ini jika 

yang bersangkutan mempunyai kesempatan untuk mengganti puasa di 

kesempatan lain, seperti hari libur atau ketika pekerjaan tidak begitu berat.89  

Kemudian, Apabila ia bekerja seumur hidup dengan pekerjaan tersebut, 

maka diperkenankan untuk mendapatkan rukhsah atau keringanan dengan 

membayar fidyah. Hal ini karena ia dihukumi seperti halnya orang yang sudah 

tua dan tidak mampu lagi berpuasa, atau seperti halnya orang yang sakit keras 

dan tidak memungkinkan untuk sembuh.90 Rukhsah ini merupakan kemudahan 

yang diberikan oleh syariat karena ketidakmampuan seorang muslim untuk 

menjalan syariat.91 

 

2. Bagaimana cara kita membayar fidyah di Taiwan sedang orang muslim 

berkecukupan? 

Fidiah termasuk shadaqah yang wajib, dan harus disalurkan kepada fakir, 

miskin, atau salah satu dari delapan golongan mustahik zakat (al-ashnâf at-

tsamâniyah). 92  Jika terdapat kaum muslim yang termasuk golongan mustahik 

zakat di daerah tersebut, maka fidiah maka harus diberikan kepada mereka. Tapi, 

jika di daerah tersebut kaum muslim telah berkecukupan dan mampu, maka 

fidiah disalurkan kepada para muallaf dan pihak-pihak yang diharapkan 

 
88,, Badâi’ ash-Shanâi’ fi Tartîbi asy-Syarâi’ (2/609). 
89 Lihat : Tanya Jawab Agama 5 (hal. 76-79).  
90 Al-Kalim at-Thoyib Fatâwa ‘Ashriyyah (Hal.96). 
91 Al-Musthasfa fî ‘Ilmi al-Ushûl (1/330). 
92 Mausû’ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadhâyâ al-Mu’âshirah (2/604). 



 

keislamannya, sebagai dakwah kepada mereka atau bisa juga disalurkan ke kaum 

muslim yang masuk dalam mustahik zakat di daerah lain.93 

 

  

 
93 Al-‘Azîz Syarh al-Wajîz al-Ma’rûf bi asy-Syarh al-Kabîr (2/236).  



 

Amalan-Amalan  Yang Dianjurkan Selama di Bulan Ramadhan 
 

1. Menyegerakan Berbuka94 

Dianjurkan bagi yang berpuasa untuk menyegerakan berbuka ketika 

terbenamnya matahari atau sebelum sholat maghrib. Dari Sahal Ibnu Sa’ad r.a 

bahwa Rasulullah SAW besabda: 

ُِ ْبِن  ْن ََ ْن  ُلوا الِفطَْر«َْ جَّ َْ لََّ ، َقاَلَ » َ َيَزاُل النَّاُس بَِ ْْيه َما  ََ َلوِْس َو َْ  َصهَّ اَُّل 
ِ
وَل اّللَّ َُ ََنَّ َ   َ

ُه ْع ََ 

Artinya : “Orang-orang akan tetap dalam kebaikan selama mereka menyegerakan 

berbuka.” [Muttafaq ‘Alaih].95 

Tidak mengapa mengakhirkan berbuka karena ada suatu halangan. Jika 

ada yang menganggap bahwa mengakhirkan berbuka dengan sengaja lebih 

utama, maka hal itu menyelisihi hadits. 

 

2. Berbuka dengan Kurma  

Dianjurkan bagi yang berpuasa berbuka denga kurma basah, jika tidak ada 

kurma basah maka dengan kurma kering, jika tidak ada keduanya maka dengan 

air minum. Dari Sulaiman Ibnu Amir r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: 

 ََ  َُ  َقبْ
ََْبا ه َه ُ  َْ لََّ  ُيْفطُِر  ََ َلوِْس َو َْ  َصهَّ اَُّل 

ِ
وُل اّللَّ َُ  َيُقوُلَ »َكاَن َ 

َِ ْبَن َمالِكه َن ََ ْن  ، َاِإْن ََلْ َتُكْن  َْ َ ْن ُيَصلِّ

 »
ه
، َاِإْن ََلْ َتُكْن َحَسا َحَسَوا ه ِمْن َماء ، َاَعَه ََتََرا ه ََْبا    ُ 

Artinya : “Dari Anas bin Malik berkaa: “Dahulu Rasulullah Saw. berbuka dengan 

beberapa kurma basah sebelum salat, apabila tidak ada maka dengan beberapa 

kurma kering. Apabila tidak ada maka dengan beberapa hirupan air”. [HR. Abu 

Daud]96 

 َْ ا َالُْوْفطِْر  َُ ََتْر  لََّ َ »َمْن َوَج ََ َلوِْس َو َْ  ُ  َصهَّ اّللَّ
ِ
وُل اّللَّ َُ  َقاَلَ َقاَل َ 

َِ ْبِن َمالِكه َن ََ ْن  َالُْوْفطِْر  َلوِْس، َوَمْن َ ، َْ

َُْنو    ، َاِإنَّ الَاَء 
ه
َه َماء َْ« 

Artinya : Dari Anas bin Malik berkata: Rasulullah Saw. bersabda: “Apabila 

seseorang punya kurma, hendaklah ia berbuka dengannya. Jika tidak 

 
94 Al-Mu’tamad fi’l Fiqh Syafi’i (2/187-191) dan Tuntunan Ibadah Pada Bulan Ramadhan (hal. 27-32). 
95 Shahih al-Bukhari (no. 1957) dan Shahih Muslim (no. 1098) 
96 Sunan Abu Daud (no. 2356). 



 

mendapatkannya, hendaknya ia berbuka dengan air karena air itu suci.” [HR. Abu 

Daud dan Al-Tirmidzi]97.  

Bagaimana dengan anjuran berbuka dengan yang manis-manis? Ar-Ruyani 

(wafat. 415 H) pernah berpendapat bahwa yang yang manis-manis lebih utama 

daripada air meskipun pendapat ini dilemahkan oleh para fukaha lainnya.98  

 

3. Berdo’a ketika berbuka 

Dianjurkan bagi yang berpuasa berdo’a ketika berbuka dengan do’a yang 

dituntunkan menunjukkan pada rasa syukur kepada Allah SWT.:  

َمُأ َواْبَتلَِّت اْلُعُروُق، َوَثَب  ََْاَطَر َقاَلَ »َذَهَب الظَّ لََّ ، إَِذا  ََ َلوِْس َو َْ  َصهَّ اَُّل 
ِ
وُل اّللَّ َُ ُ« َت اْْلَْجُر إِْن َش َكاَن َ   اَء اّللَّ

Artinya : Rasulullah Saw. apabila berbuka mengucapkan: “Telah hilang dahaga, 

dan telah basah tenggorokan, dan telah tetap pahala insya Allah”. [HR. Abu 

Daud]99 

Sebagaimana disunnahkan bagi yang berpuasa ketika berbuka puasa agar 

berdo’a kepada Allah karena do’a pada diwaktu itu mustajab. Dari Abdullah bin 

‘Amru bin ‘Ash bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya untuk orang 

yang puasa ketika berbuka, ada do’a yang tidak ditolak.” [HR. Ibnu Majah].100 Dan 

dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Tiga orang yang 

do’anya tidak ditolak: Orang yang berpuasa hingga ia berbuka, pemimpin yang 

adil, dan orang yang didzholimi.” [HR. Al-Tirmidzi dan Ibnu Majah].101 

 

4. Memberi hidangan berbuka puasa 

Disunahkan bagi orang muslim agar memberi makan atau minum kepada 

orang yang berpuasa di waktu buka. Jika belum mampu dengan makanan berat, 

maka bisa dengan snack/makanan ringan. Dari Zaid bin Khalid Al-Juhaini r.a, Ia 

berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: 

ُه   ُِ ْبِن َخالِ ْن َزْي َْ ُِ ََْجِر  ُُ لََّ َ »َمْن َاطََّر َصايِا  َكاَن َلُس ِمْْ ََ َلوِْس َو َْ  ُ  َصهَّ اّللَّ
ِ
وُل اّللَّ َُ ََنَُّس  اْلَُننِيِّ َقاَلَ َقاَل َ  ، َغْْيَ 

ايِِ  َشوْئ ا« ََْجِر الصَّ  َ  َينُْقُص ِمْن 

Artinya : Dari Zaid bin Khalid al-Juhani berkata: Rasulullah Saw. bersabda: 

“Barangsiapa memberi hidangan berbuka puasa bagi orang yang berpuasa, maka 

 
97 Jâmi` al-Tirmidzi (no. 694). 
98 Fathul Mu`în bi Syarhi Qurratil ‘Ain (hal. 274) 
99 Sunan Abu Daud (no. 2357). 
100 Sunan Ibnu Majah (no. 1753). 
101 Jâmi` Al-Tirmidzi (no. 1905), dan beliau menghukumi hasan. Diriwiyatkan dalam Sunan Ibnu Majah 
(no. 1752). 



 

baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala 

orang yang berpuasa itu sedikitpun juga.” [HR. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah].102 

Sebagian sahabat ketika mendengar hal ini mengadu: “Wahai Rasulullah, 

tidak semua dari kita menemukan apapun untuk memberi makan orang yang 

berpuasa”. Rasulullah Saw. menenangkan mereka dengan menjawab: “Allah akan 

memberikan pahala ini (juga) bagi siapapun yang memberi makan orang yang 

berpuasa dengan kurma basah atau air atau susu.” [HR. Ibnu Khuzaimah]103 

 

5. Makan Sahur dan Mengakhirkannya104 

Dianjurkan bagi yang berpuasa untuk makan (sahur) di waktu sahur yaitu 

antara tengah malam dan terbit fajar. Dari Anas r.a, Ia berkata bahwa Rasulullah 

SAW bersabda: 

ُحوِ  َبَرَكة « ُروا َاِإنَّ ِِف السَّ لََّ َ »َتَسحَّ ََ َلوِْس َو َْ  َقاَل النَّبِيي َصهَّ اَُّل 

Artinya : “Makan sahurlah, karena di dalam (makanan) sahur itu terdapat 

keberkahan.” [Muttafaq ‘Alaih].105 

Di antara keberkahan tersebut adalah dapat memberikan kenikmatan 

dengan makan sahurnya, memberikan energi sekaligus meringankan orang yang 

berpuasa. 

Sebagaimana dianjurkan juga untuk mengakhirkan sahur. Sebaik-baik 

makan sahur adalah di akhir waktu. Sedangkan waktu yang utama untuk makan 

sahur adalah dengan mengakhirkan waktunya hingga mendekati terbit fajar, atau 

20 sampai 30 menit sebelum waktu adzan subuh. mengakhirkan waktu sahur ini 

merupakan sunnah dan tuntunan Rasulullah SAW. Dari Aisyah r.a pernah 

dikatakan padanya bahwa ‘Abdullah bin Mas’ud r.a menyegerakan berbuka dan 

mengakhirkan sahur, ‘Aisyah r.a berkata: “Begitulah Rasulullah SAW 

melakukannya.” [HR. Muslim].106 

Mengenai perkiraan waktu Rasulullah melakukan sahur, ada sebuah 

riwayat dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi Saw. dan Zaid bin Tsabit pernah 

makan sahur. Ketika keduanya selesai dari makan sahurnya, Nabi Saw. berdiri 

untuk shalat, lalu beliau mengerjakan shalat. Kami bertanya pada Anas tentang 

berapa lama antara selesainya makan sahur mereka berdua dan waktu 

 
102 Jâmi` al-Tirmidzi (no. 807) dan Imam Tirmidzi menghukumi hasan sahih. Diriwayatkan juga dalam 
Sunan Ibnu Majah (no. 1746). 
103 Shahih Ibn Khuzaimah (no. 2064). 
104 Ahmad bin Hajar Al-Haitami Al-Makki,AL-ithaf Ahlul Islam bi Khushushiyat Shiyam hal. 164,167 
105 Shahih al-Bukhari (no. 1923) dan Shahih Muslim (no. 1095). 
106 Shahih Muslim (no. 1099). 



 

melaksanakan shalat shubuh. Anas menjawab, ‘Yaitu sekitar seseorang membaca 

50 ayat (Al-Quran).’ [Muttafaq ‘Alaih].107 

  

6. Mandi dari hadats besar 

Dianjurkan untuk seorang muslim dalam keadaan junub yang akan 

melaksanakan puasa, untuk mandi junub sebelum fajar, agar keadaannya suci 

sejak masuk waktu puasa. 

Meskipun apabila dia tidak mandi, puasanya tetap sah karena mandi junub 

tidak menafikan puasa. Akan tetapi lebih utama untuk menyegerakan mandi 

sebelum puasa. Sebagaimana diriwayatkan “Dari  ‘Aisyah r.a, bahwa Nabi SAW 

di saat subuh dalam keadaan junub setelah bersetubuh, bukan karena mimpi, 

kemudian beliau mandi dan berpuasa.” [HR. Muttafaq ‘Alaih]108.  

Dan bagi perempuan yang haid atau nifas, jika telah selesai masa haid atau 

nifas dan darah telah berhenti sebelum fajar,maka dianjurkan untuk mandi besar 

di waktu itu. 

 

7. Memperbanyak Amal Kebaikan109 

Orang yang berpuasa untuk ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah 

SWT, maka dari itu dianjurkan bagi yang berpuasa untuk menambah amal 

kebaikan, diantara contohnya sebagai berikut : 

a. Membaca dan mempelajari Al-Quran 

Dianjurkan bagi yang berpuasa memperbanyak membaca Al-Quran dan 

mempelajari makna Al-Quran, karena bulan Ramadhan adalah bulan 

diturunkannya Al-Quran. Rasulullah Saw. memperbanyak membaca Al-Quran di 

bulan Ramadhan dan mempelajarinya bersama Malaikat Jibril ‘alaihissalam. Dari 

Ibnu ‘Abbas r.a; Bahwa Jibril menemui beliau di setiap malam bulan Ramadhan 

untuk mudarosah (mempelajari) Al Qur’an” [Muttafaq ‘Alaih].110 

 

b. Memperbanyak sedekah dan infaq 

Dianjurkan bagi yang berpuasa memperbanyak sedekah dan infaq 

sebagaimana juga Rasulullah SAW melakukannya. 

ِن اْبِن   ََْجَوََل َما َيكُ َْ ، َوَكاَن  ََْجَوََل النَّاِس بِاْوَْْيِ لََّ   ََ َلوِْس َو َْ  َصهَّ اَُّل 
ِ
وُل اَّل َُ ، َقاَلَ »َكاَن َ  بَّاسه وُن ِِف َشْنِر َْ

 َ َمَضاَن«

 
107 Shahih al-Bukhari (no. 575) dan Shahih Muslim (no. 1097). 
108 Shahih al-Bukhari (no.1925-1926) dan Shahih Muslim (no.1109). 
109 Mughni’l Muhtâj (2/638). 
110 Shahih al-Bukhari (no. 6) dan Shahih Muslim (no. 2308). 



 

Artinya : Dari Ibnu Abbas r.a pernah meriwayatkan bahwa: “Rasulullah SAW 

adalah orang paling dermawan, apalagi pada bulan Ramadhan.” [Muttafaq 

‘Alaih].111 

َُ النَّبِيي ]صَ
ئِ َُ َه َقاَلَ  َن ََ ْن  َقة  ِِف َ َمَضانَ 43َْ َُ ؟ َقاَلَ »َص ُُ ََْاَض َقِة  َُ لََّ َ َاَأيي الصَّ ََ َلوِْس َو َْ  ُ  « [ َصهَّ اّللَّ

Artinya : Dan dari Anas r.a berkata: Ya Rasulullah, sedekah apakah yang paling 

utama? Rasulullah SAW bersabda: “Sedekah di bulan Ramadhan.” [HR. 

Tirmidzi]112 

 

c. Sholat sunnah 

Dianjurkan meperbanyak ibadah sholat Sunnah dan qiyam Ramadhan.   

لَّ  ََ َلوِْس َو َْ  َصهَّ اَُّل 
ِ
وَل اَّل َُ ََنَّ َ  ََِب ُهَرْيَرَ ،  ْن  ََل ِمْن  َْ َُّ ا، ُغِفَر َلُس َما َتَق َساب 

َ ، َقاَلَ »َمْن َقاََل َ َمَضاَن إِيَان ا َواْحتِ

 َذنْبِِس« 

Artinya : Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: 

“Barangsiapa  mengerjakan (shalat) qiyam Ramadhan karena iman dan 

mengharap pahala, niscaya diampuni dosanya yang telah lalu.” [Muttafaq 

‘Alaih].113 

 

d. I’tikaf  

I’tikaf ialah berdiam diri atau menetap di dalam masjid dengan niat dan 

syarat tertentu. Hukumnya sunnah dilakukan setiap waktu dan syariat tidak 

membatasi masa i’tikaf baik sebentar ataupun lama. Selama seseorang berdiam di 

dalam masjid dan berniat untuk I’tikaf, sudah dapat dikatakan beri’tikaf.114  

Meskipun sebagian ulama ada yang berpendapat minimal adalah sehari. 

Waktu I’tikaf yang paling utama (afdhal) adalah di sepuluh hari terakhir bulan 

Ramadhan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. 

لََّ  َيْعَتِكُف اْلَعْْشَ اْْلَ  ََ َلوِْس َو َْ  َصهَّ اَُّل 
ِ
وُل اَّل َُ نَْنا، َقاَلْتَ »َكاَن َ  َْ ايَِشَة َ يِضَ اَُّل  َْ ْن   َواِخَر ِمْن َ َمَضاَن« َْ

Artinya : Dari Aisyah Ra. berkata: “Rasulullah SAW selalu beri’tikaf pada sepuluh 

hari penghabisan di Bulan Ramadhan.” [Muttafaq ‘Alaih]115. 

 

 
111 Ibid. 
112 Jami` al-Tirmidzi (no. 663). 
113 Shahih al-Bukhari (no.1904) dan Shahih Muslim (no.759). 
114 Mausû’at al-Fatâwâ al-Muashshalah terbitan Dâr al-Ifta` al-Misriyyiah (3/167-174). 
115 Shahih al-Bukhari (no.2026) dan Shahih Muslim (no.1172). 



 

Dalam I’tikaf, kita dianjurkan untuk memperbanyak berdzikir, membaca 

al-Quran, belajar, shalat sunnah dan hal-hal yang dapat memdekatkan diri kita 

kepada Allah Swt.. 

Dalam I’tikaf, jika seseorang keluar dari masjid tanpa alasan atau keluar 

untuk memenuhi kewajiban yang lain dan tanpa ada maksud kembali ke masjid, 

kemudian ingin kembali lagi ke masjid, maka ia harus berniat lagi atau 

memperbaharui niat. Berbeda halnya, jika ia melaksanakan hal penting dan tidak 

bisa dilakukan di dalam masjid dan berniat kembali ke masjid, maka tidak perlu 

niat baru.116 

 

8. Menghindari perkataan tidak baik 

Selama berpuasa hendaknya orang yang berpuasa menjaga lisan dengan 

baik, tidak berkata bohong, memfitnah, mencaci maki, mengganggu orang lain, 

dan segala perbuatan yang tercela menurut ajaran Islam. 

َلوْسِ  َْ هَّ اَُّل  َََ  صََ
ِ
وُل اّللَّ ََُ نُْس، َقاَلَ َقاَل َ َََ َْ  ُ ََِب ُهَرْيَرَ  َ يِضَ اّللَّ ْن  َُ بِِس، َْ وِ  َوالَعَم ْع َقْوَل الزي َُ لََّ َ »َمْن ََلْ َي َََ  َوَََ

اَبُس« ََْعاَمُس َوََشَ َع  َُ ََْن َي  َحاَجة  ِِف 
ِ
َّ
ِ

ََ ّلل  َاَلوْ

Artinya : Dari Abu Hurairah r.a. (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Rasulullah 

SAW telah bersabda: “Barangsiapa yang tidak meninggalkan perkataan dan 

perbuatan bohong, maka Allah tidak memandang perlu orang itu meninggalkan 

makan dan minumnya (puasa-pen)”. [HR. Al-Bukhari]117. 

Beberapa hukum berkenaan dengan pembahasan ini diantaranya: 

Bagaimana tata cara berbuka puasa sesuai dengan yang Rasulullah Saw. ajarkan ? 

Kapan kita membaca doa « ُ َمُأ َواْبَتلَِّت اْلُعُروُق، َوَثَبَت اْْلَْجُر إِْن َشاَء اّللَّ  ? «َذَهَب الظَّ

Adapun tentang apakah dibaca sebelum atau setelah berbuka, beberapa ulama 
memahami hadits ini dengan beberapa pemahaman : 

1. Doa ini dibaca setelah berbuka atau setelah memakan kurma dan meminum air. 
Hal ini berdasarkan pada teks dan makna doa itu sendiri yang menunjukkan 
bahwa doa itu diucap setelah hilang rasa dahaga dan itu setelah terjadi setelah 
seseorang minum 

2. Sebagian ulama berpendapat bahwa doa ini diucapkan ketika hendak berbuka. 
Adapun teks dan makna hadits mereka tafsirkan bahwa doa tersebut adalah doa 
ketika hilang atau habis waktu dahaga (waktu puasa) 

 
116 Fathu’l Mu’în bi Syarh Qurratil ‘Ain karya al-Malibari (hal. 277). 
117 Shahih al- Bukhari (no.1903) 



 

Tentang perbedaan ini, ulama tidak begitu keras dalam menyikapinya karena 
menimbang bahwa redaksi hadits pun tidak memberikan keterangan secara pasti apakah 
dibaca sebelum atau sesudah berbuka. 

Adapun Sunnah Nabi Saw. dalam berbuka diantaranya : 

1. Membaca basmallah 
2. Memakan kurma basah (ruthab), jika tidak ada maka kurma kering (tamr) 
3. Memakan tiga biji kurma 
4. Meminum air 
5. Membaca doa.118 

 

 

 

  

 
118 Al-Iqnâ’ fî al-Fiqh asy-Syâfi’î, (hal. 78-79), Fath al-Mu’în bi Syarh Qurrot’l ‘Ain bi Muhimât ad-Dîn (hal. 
247), Hâsyiyah al-Bujairimî ‘alâ Syarh Manhaj ath-Thulab (2/77-78). 



 

Tuntunan Qiyam Ramadhan 
 

Salat malam merupakan ibadah yang utama di bulan Ramadhan untuk 

mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dasarnya adalah dari Abu Hurairah r.a, ia berkata: 

Rasulullah SAW menganjurkan qiyam (shalat) Ramadhan kepada mereka (para sahabat), 

tanpa perintah wajib. Beliau bersabda: 

لََّ  َقاَلَ »َمْن َقاََل َ َمَضاَن إِيَان ا َواْحتَِسا  ََ َلوِْس َو َْ  َصهَّ اَُّل 
ِ
وَل اّللَّ َُ ََنَّ َ  ََِب ُهَرْيَرَ   ْن  ا، ُغِفرَ َْ ََل ِمْن َذنْبِِس« ب  َُّ   َلُس َما َتَق

Artinya: “Barangsiapa mengerjakan qiyam (shalat) Ramadhan karena iman dan 

mengharap pahala, niscaya diampuni dosanya yang telah lalu.” [HR. Al-Bukhari].119 

Waktu Qiyam Ramadhan 

Ialah sesudah shalat isya hingga fajar (sebelum datang waktu shubuh), 

sebagaimana diriwayatkan oleh ‘Aisyah r.a Istri Nabi SAW, ia berkata:  

 َصهَّ اَُّل 
ِ
وُل اَّل َُ لََّ ، َقاَلْتَ »َكاَن َ  ََ َلوِْس َو َْ َشَة، َزْوِج النَّبِيِّ َصهَّ اَُّل 

ايِ َْ ْن  ََْن َيْفُرَغ ِمْن  َْ وَا َبْ َ 
لََّ  ُيَصلِّ اِ ََ َلوِْس َو َْ

 
ِ
و النَّاُس اْلَعَتَمَة   - َصعَِ  اْلِعَشاء ُْ ُْ تِي َي َ  َ ْكَعة    -َوِهَي الَّ ْْشَ َْ ى  َُ  «  ...إََِل اْلَفْجِر، إِْح

Artinya: “Dari Aisyah istri Nabi SAW selalu mengerjakan shalat (malam) pada waktu 

antara selesai shalat isya -yang disebut orang ‘atamah’- hingga fajar, sebanyak sebelas 

rakaat.” [HR. Muslim].120  

Jika qiyam Ramadhan (shalat tarawih) dilaksanakn sebelum shalat fardhu ‘isya 

maka hukumnya batal. 

Hukum Qiyam Ramadhan 

Menurut jumhur ulama qiyam ramadhan hukumnya sunnah baik untuk laki-laki 

dan perempuan berdasarkan kesepakatan ulama kecuali madzhab Maliki yang 

berpendapat sebagai sunnah muakkadah. 

Hal ini berdasarkan hadis:  

لََّ  َصهَّ َذاَ   ََ َلوِْس َو َْ  َصهَّ اَُّل 
ِ
وَل اّللَّ َُ ََنَّ َ  نَْناَ  َْ  ُ ََُلِّ اْلُْاِمنَِ  َ يِضَ اّللَّ َشَة 

ايِ َْ ْن  ، َاَصهَّ بَِصعَتِِس   َْ ُِ َلوَْلةه ِِف اَْلْسِج

َُْر النَّاُس، ُث َّ اْجَتَمُعوا ِمَن اللَّ  ، ُث َّ َصهَّ ِمَن الَقابَِلِة، َاَك  َصهَّ اَُّل  َناس 
ِ
وُل اّللَّ َُ ُرْج إَِلوِْنْ  َ  ابَِعِة، َاَلْ  ََيْ ََِو الرَّ َِْة 

َّْالِ وَْلِة ال
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ََْيُت الَِّذي َصنَْعُتْ  َوََلْ َيْمنَْعنِي ِمَن اوُُروِج إَِلوُْكْ  إِ   َ ُْ ََْصَبَ  َقاَلَ »َق لََّ ، َاَلاَّ  ََ َلوِْس َو ََْن ُتْفَرَض َْ ََِّنِّ َخِشوُت  َلوُْكْ    َّ  َْ

 َوَذلَِك ِِف َ َمَضاَن« 

Artinya : Aisyah r.a pernah meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW shalat di masjid, lalu 

shalatlah bersama shalatnya (berjama’ah) sejumlah orang. Kemudian orang satu kabilah 

(dalam jumlah besar) juga ikut shalat, sehingga shalat jama’ah semakin banyak. Pada 

malam ketiga atau keempat para jama’ah telah berkumpul, namun Rasulullah SAW tidak 

keluar ke masjid menemui mereka. Ketika pagi tiba, beliau berkata: “Aku sungguh telah 

melihat apa yang kalian lakukan (shalat tarawi berjama’ah), tidak ada yang 

menghalangiku untuk keluar menemui kalian kecuali sesunguhnya Aku takut, (kalian 

menganggap) shalat itu diwajibkan atas kalian.” Dan hal itu terjadi di bulan Ramadhan. 

[Muttafaq ‘Alaih]121. 

Melalui hadis ini dipahami bahwa qiyam ramadhan tidak sampai dihukumi wajib. 

Namun hukumnya sunnah, yang mengerjakannya akan mendapat pahala yang besar 

dan yang meninggalkannya tidak berdosa. 

Jumlah Rakaat 

Menurut pandangan Muhammadiyah, jumlah rakaat qiyam ramadhan adalah 

delapan rakaat ditambah tiga rakaat salat witir (11 rakaat). Hal ini berdasarkan: 

نَْنا، َكوَْف َكانَ  َْ  ُ ايَِشَة َ يِضَ اّللَّ َْ َأَل  ََ ُس  نَّ ََ  َ ُُ ََْخَِّبَ ُس  نَّ ََ مْحَِن،   الرَّ
ُِ
بْ َْ َلَمَة ْبِن  ََ ََِب  ْن  َلوِْس  َْ َْ  َصهَّ اَُّل 

ِ
وِل اّللَّ َُ ْت َصعَُ  َ 

لََّ  ِِف َ َمَضاَن؟ َاقَ  ََ ْْشَ َو َْ ى  َُ َه إِْح َْ  ُِ ُُ ِِف َ َمَضاَن َو َ ِِف َغْْيِ لََّ  َيِزي ََ َلوِْس َو َْ  َصهَّ اَُّل 
ِ
وُل اّللَّ َُ َ   اَلْتَ »َما َكاَن َ 

ْن ُحْسنِنِ  َْ  ُْ ا، َاعَ َتَس ََْ َبع  ، ُث َّ ُيَصلِّ  ُْوِِلِنَّ ْن ُحْسنِِننَّ َو َْ  ُْ ا، َاعَ َتَس ََْ َبع  ، ُث َّ ُيَصلِّ َثعَث ا« َ ْكَعة  ُيَصلِّ  ُْوِِلِنَّ  نَّ َو

Artinya: dari Abu Salamah bin ‘Abdirrahman, dia mengabarkan bahwa dia pernah 

bertanya pada ‘Aisyah r.a, “Bagaimana shalat malam Rasulullah SAW di bulan 

Ramadhan? ‘Aisyah mengatakan: “Rasulullah SAW tidak pernah menambah jumlah 

rakaat dalam shalat malam di bulan Ramadhan dan tidak pula dalam shalat lainnya lebih 

dari 11 rakaat.” [Muttafaq ‘Alaih]122 

Sudah menjadi sebuah pengetehuan bahwa di masyarakat ada perbedaan 

pendapat mengenai jumlah rakaat. Majelis Tarjih Muhammadiyah berpendapat 11 rakaat 

sebagaimana tersebut di atas. 

 
121 Sahih Bukhari (no. 1129) dan Sahih Muslim (no. 761). 
122 Sahih Bukhari (no. 1147) dan Sahih Muslim (no. 738). 



 

Sedangkan menurut para ulama madzhab jumlah rakaat salat tarawih adalah sebagai 

berikut: 

1. Madzhab Hanafi: 20 rakaat (tidak termasuk witirnya) dilakukan dengan 10 kali 

salam, setiap dua kali salam diselingi dengan duduk santai (tarwihah)123 

berdasarkan hadis Umar bin Khathtab. Menurut Ibnu Abidin, ini diamalkan oleh 

seluruh umat Islam di Barat maupun di Timur.124 

2. Madzhab Maliki: 20 rakaat dengan salam setiap dua rakaat.125 

3. Madzhab Syafi`i: 20 rakaat dengan 10 kali salam.126  

4. Madzhab Hanbali: 20 rakaat.127 

Ulama yang berpendapat bahwa salat tarawih dilakukan 20 rakaat (tidak termasuk 

witirnya) berdasar kepada hadis Umar bin Khathab: 

ُس َقاَلَ َخ  ََنَّ  ،  الَقاِ يِّ
ُه
بْ َْ مْحَِن ْبِن   الرَّ

ُِ
بْ َْ ْن  ، َاِإَذا َْ ُِ نُْس، َلوَْلة  ِِف َ َمَضاَن إََِل اَْلْسِج َْ  ُ َمَر ْبِن اوَطَّاَِّ َ يِضَ اّللَّ ُْ َرْجُت َمَع 

ْهُط، َاقَ  ِس الرَّ
ُُ َاُوَصلِّ بَِصعَتِ ُج ُُ لِنَْفِسِس، َوُيَصلِّ الرَّ ُج ُقوَن، ُيَصلِّ الرَّ ََْوَزاع  ُمَتَفرِّ ََ َ النَّاُس  َمُرَ »إِِّنِّ  ُْ ى َلْو ََجَْعُت  اَل 

، ُث َّ َخَرْجُت َمَعسُ  َبِّ ْبِن َكْعبه
َُ َه  َْ َزََل، َاَجَمَعُنْ   َْ « ُث َّ  َُ َْ ََْم ، َلَكاَن  ُه َه َقاِ ئه َواِح َْ  

ِ
َُْخَرى، َوالنَّاُس ُيَصليوَن  َهُا َء  َلوَْلة  

تِي  ُِ، َوالَّ ُة َهِذ َْ ُْ َمُرَ »نِْعَ  البِ ُْ ُِ َوَكاَن النَّاُس    بَِصعَِ  َقاِ يِِنْ ، َقاَل  وْ ُُ آِخَر اللَّ تِي َيُقوُموَن« ُيِري ُُ ِمَن الَّ ََْاَض نَْنا  َْ َينَاُموَن 

َلسُ  ََوَّ  َيُقوُموَن 

Artinya: “Dari ‘Abdirrahman bin ‘Abdil Qari’, beliau berkata: ‘Saya keluar bersama 

Sayyidina Umar bin Khattab radliyallahu ‘anh ke masjid pada bulan Ramadhan. 

(Didapati dalam masjid tersebut) orang yang shalat tarawih berbeda-beda. Ada yang 

shalat sendiri-sendiri dan ada juga yang shalat berjamaah. Lalu Sayyidina Umar berkata: 

‘Saya punya pendapat andai mereka aku kumpulkan dalam jamaah satu imam, niscaya 

itu lebih bagus.” Lalu beliau mengumpulkan kepada mereka dengan seorang imam, 

yakni sahabat Ubay bin Ka’ab. Kemudian satu malam berikutnya, kami datang lagi ke 

masjid. Orang-orang sudah melaksanakan shalat tarawih dengan berjamaah di belakang 

satu imam. Umar berkata, ‘Sebaik-baiknya bid’ah adalah ini (shalat tarawih dengan 

berjamaah), Dan mereka yang tidur terlebih dahulu adalah lebih baik daripada yang 

shalat awal malam, yang ia maksudkan untuk mendirikan shalat di akhir malam, 

 
123 Salat sunnah malam pada bulan Ramadhan dinamakan salat tarawih karena para sahabat melakukan 
istirahat duduk santai (tarwihah yang bentuk pluralnya adalah tarawih) setiap empat raka’at. 
124 Badai’ al-Shanâi` (1/288) dan Radd al-Mukhtâr (Hâsyiyah Ibn `Âbidîn) (2/45). 
125 Hâsyiyah al-Shâwi (1/404). 
126 Mughni’l Muhtâj (1/460). 
127 Al-Mughni (2/122). 



 

sedangkan orang-orang secara umum melakukan shalat pada awal malam.” [HR. al-

Bukhari].128 

Sedangkan bilangan rakaatnya dijelaskan dalam hadis berikut yang diriwayatkan 

oleh Imam Malik: 

َُ بِن  وماَن قالَ "كان النّاُس َيقوموَن ِف َزماِن ْمَر بِن اوطاَِّ  ِْْشيَن   -اَّل ْنس  يض  - ْن َيزي َْعثه و ِف َ َمضاَن ب

"  َ كَعة 

Artinya: “Dari Yazid bin Ruman berkata: Dulu orang-orang salat malam pada zaman 

Umar bin al-Khathab RadhiyalLâhu `anhu di bulan Ramadan dengan 23 rakaat”. [HR. 

Malik & al-Baihaqi]129. 

Tata Cara Pelaksanaan 

1. Niat melaksanakan qiyam ramadan setiap dua rakaat. 

2. Qiyam Ramadhan (shalat tarawih) sebaiknya dikerjakan secara berjamaah, baik di 

masjid, mushalla ataupun di rumah, dan dapat pula dikerjakan sendiri-sendiri. 

Kesunahan berjamaah didapat dari hadis Umar bin Khathab di atas. 

3. Apabila dikerjakan secara berjamaah, maka harus diatur dengan baik dan teratur, 

sehingga menimbulkan rasa khusyuk dan tenang ketika shalat; shaf laki-laki 

dewasa di bagian depan, anak-anak di belakangnya, kemudian wanita di shaf 

paling belakang.130 

4. Menurut Muhammadiyah, qiyam ramadan dengan cara empat rakaat,empat 

rakaat tanpa tasyahud awal lalu salam, dan ditutup dengan shalat witir tiga rakaat 

tanpa tasyahud awal lalu salam. Qiyamu Ramadhan dapat juga dikerjakan 

dengan cara 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat dan 1 rakaat witir,131 

 
128 Sahih al-Bukhari (no. 2010). 
129 Al-Muwatha’ (1/115) & al-Sunan al-Kubra (no. 4680). Imam Baihaqi mengatakan: terhadap riwayat yang 
mengatakan bahwa para sahabat menjalankan salat sebanyak 11 dan 23 rakaat dapat dipahami dengan: 
mereka menjalankan sebanyak 11 rakaat kemudian melengkapinya menjadi 23 rakaat. 
130 Tuntunan Ibadah Pada Bulan Ramadhan 1441 H (hal 41). 
131 Sebagaimana Hadits Nabi Muhammad Saw.: 

 َصهَّ اَُّل  
ِ
وِل اَّل َُ ُس َقاَلَ َْلَْ ُمَقنَّ َصعََ  َ  ََنَّ  ،  اْْلَُننِيِّ

ُه ُِ بِْن َخالِ ْن َزْي َِْويَلتَْ ِ  َْ ، ُث َّ َصهَّ َ ْكَعتَْ ِ  وَْلَة، »َاَصهَّ َ ْكَعتَْ ِ َخِفوَفتَْ ِ َ  اللَّ لَّ ََ َلوِْس َو َْ

، َوُُهَ  تَْ ِ َقبَْلُنَا، ُث َّ َصهَّ َ ْكَعتَْ ِ ا َُلوَن اللَّ ، َوُُهَ ، ُث َّ َصهَّ َ ْكَعتَْ ِ َِْويَلتَْ ِ تَْ ِ َِْويَلتَْ ِ  تَْ ِ  ا َُلوَن اللَّ ا َُلوَن اللَّ ، َوُُهَ  َقبَْلُنَا، ُث َّ َصهَّ َ ْكَعتَْ ِ

َ  َ ْكعَ  ْْشَ َْ ََْوَتَر َاَذلَِك َثعََث  ا َُلوَن اللَّتَْ ِ َقبَْلُنَا، ُث َّ   »ة  َقبَْلُنَا، ُث َّ َصهَّ َ ْكَعتَْ ِ َوُُهَ

Artinya: “Dari Zaid bin Khalid al-Juhany (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Benar-benar aku akan 

mengamati shalat Rasulullah saw. pada malam ini, beliau shalat dua rakaat khafifatain, lalu beliau shalat 

dua rakaat panjangpanjang keduanya, kemudian shalat dua rakaat yang kurang panjang dari shalat 



 

Sebagaimana sesuai manhaj Muhammadiyah yang dipegangnya.132  Sementara 

menurut madzhab Syafii, qiyam Ramadhan dikerjakan dengan salam tiap dua 

rakaat. Untuk membedakan dengan salat sunah zuhur yang boleh dilaksanakan 

dengan satu salam setelah empat rakaat. 133 

5. Sebenarnya disunnahkan ketika melaksanakan shalat untuk membaca Al-Quran 

sampai khatam selama di bulan Ramadhan. Hal itu lebih utama daripada 

membaca surat al-ikhlas berulang kali atau surat pendek setelah membaca Al-

fatihah. Sebagaimana Abu Hanifah berkata disunnahkan untuk menyelesaikan 

Al-Quran sekali dalam bulan Ramadhan. Akan tetapi pada zaman kita sekarang 

lebih utama jika seorang imam membaca Al-Quran sesuai kondisi kaumnya yang 

tidak mengakibatkan mereka meninggalkan jama’ah.  

6. Khusus untuk salat witir, setelah membaca al-Fatihah disunnahkan membaca 

membaca surat al-A’la pada rakaat pertama, membaca surat al-Kafirun pada 

rakaat kedua, dan membaca surat al-Ikhlash pada rakaat ketiga. 

Bacaan Doa setelah Witir 

Setelah selesai 3 rakaat shalat witir, disunahkan membaca doa : 

وِس   ُي بَْحاَن اْْلَلِِك اْلُق َُ 

Artinya : “Maha Suci Allah Yang Maha Merajai dan Yang Maha Bersih.” 

Dibaca tiga kali, dengan suara nyaring dan panjang pada bacaan yang ketiga.134 Lalu 

membaca: 

وِح   َ َّي اْْلَعَيَِكِة َوالري

Artinya: “Yang Menguasai para Malaikat dan Ruh/Jibril.”135 Sebagaimana sabda Nabi 

Muhammad Saw. : 

 
sebelumnya, lalu beliau shalat lagi dua rakaat yang kurang lagi dari shalat sebelumnya, kemudian shalat 

dua rakaat yang kurang lagi dari shalat sebelumnya, lalu beliau shalat lagi dua rakaat yang kurang lagi 

dari shalat sebelumnya, kemudian shalat dua rakaat yang kurang lagi dari shalat sebelumnya, dan beliau 

melakukan witir (satu rakaat). Demikianlah (shalat) tigabelas rakaat.”  [HR. Muslim  (no. 765)] 

132 Tuntunan Ibadah Pada Bulan Ramadhan 1441 H (hal. 42-44). 
133 Hâsyiyatâ Qalyûbî wa ‘Umairah, vol.I hal. 560-562. 
134 Tuntunan Ibadah Pada Bulan Ramadhan 1441 H (hal. 52), Al-Majmû’ Syarh al-Muhadzdzab (4/16)  
135 Tuntunan Ibadah Pada Bulan Ramadhan 1441 H (hal. 52), Asnâ al-Mathâlib fî Syarh Raudh ath-Thâlib 
(2/233). 



 

لَّ  ََ لََّ  إَِذا  ََ َلوِْس َو َْ  َصهَّ اَُّل 
ِ
وُل اّللَّ َُ ، َقاَلَ َكاَن َ  َبِّ ْبِن َكْعبه

َُ ْن  وِس« َْ ُي بَْحاَن اْْلَلِِك اْلُق َُ  َ  ِِف اْلِوْتِر، َقاَلَ »

Artinya: “Dari Ubayy Ibnu Ka‘ab (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Adalah Rasulullah 

Saw. apabila selesai dalam shalat witir membaca Subhânal Malikil Quddûs [Maha Suci 

Allah Yang Maha Merajai dan Yang Maha Bersih]” [HR. AbuDawud].136 

َ  َ بَِّك اْْلَ  َْ بَِّ  ا ََ لََّ  »ُيوتُِر َِّ  ََ َلوِْس َو َْ  َصهَّ اَُّل 
ِ
وُل اّللَّ َُ َبِّ ْبِن َكْعبه َقاَلَ َكاَن َ 

َُ ْن  َا اْلَكااُِروَن،  َْ ََُّيي ُْ َيا  َه، َوُق ْْ

ُْ ُهَو  َُّ بِاْْلَِخَْيِ  َصْوَتُس، َوُق ، َوَم ا ه وُس« َثعََث َمرَّ ُي بَْحاَن اْْلََلُك اْلُق َُ لََّ  َقاَلَ » ََ « ، َوإَِذا   ُ َََح  ُ َوَيُقوُلَ »َ َّي   اّللَّ

وِح«   اْْلَعَيَِكِة َوالري

Artinya: “Dari Ubayy Ibnu Ka‘ab (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Adalah Rasulullah 

Saw. melakukan witir dengan membaca Sabbihisma Rabbikal A‘lâ, Qul yâ Ayyuhal Kâfirûn 

dan Qul HuwaLlahu Ahad; dan apabila selesai salam ia membaca Subhânal Malikil Quddûs 

[Maha Suci Allah Yang Maha Merajai dan Yang Maha Bersih] tiga kali dan menyaringkan 

suaranya dengan yang ketiga, serta mengucapkan Rabbul Malâikati war Rûh [Tuhan 

malaikat dan ruh]” [HR. ath-Thabarani, di dalam kitab al-Mu‘jam al-Ausath].137 

Beberapa hukum berkenaan dengan pembahasan ini diantaranya: 

1. Bagaimana pelaksanaan Shalat Tarawih jika wabah Covid-19 masih 

berlangsung pada Ramadhan tahun ini? 

Apabila kondisi mewabahnya Covid-19 hingga bulan Ramadhan dan 

Syawwal mendatang tidak mengalami penurunan, maka Shalat Tarawih 

dilakukan di rumah masing-masing dan takmir tidak perlu mengadakan shalat 

berjamaah di masjid, musala dan sejenisnya, termasuk kegiatan Ramadhan yang 

lain (ceramah - ceramah, tadarus berjamaah, iktikaf dan kegiatan berjamaah 

lainnya). Hal ini untuk mengindahkan aturan (at-tabâ’ud al-ijtimâ’i / social 

distancing). Sebagaimana hadits Nabi Muhammad Saw. :  

اَ ،  َ  َوَ  َِضَ لََّ َ »َ  ََضَ ََ َلوِْس َو َْ  َصهَّ اَُّل 
ِ
وُل اّللَّ َُ ، َقاَلَ َقاَل َ  بَّاسه َْ ِن اْبِن  َْ ... » 

Artinya : “Dari Ibn ‘Abbās (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Rasulullah saw 

bersabda: Tidak ada kemudaratan dan pemudaratan.” [HR. Ahmad, Malik dan 

Ibnu Majah]138. 

 
136 HR. Abu Dawud (no. 1430). 
137 HR. Thabrani, al-Mu’jam al-Awsath (no. 8115). 
138 HR. Ahmad (no. 2865), Malik (no. 31), Ibnu Majah (no. 2341).  



 

Nabi saw juga menegaskan bahwa orang boleh tidak mendatangi salat 

jamaah, meskipun sangat dianjurkan, apabila ada uzur berupa keadaan 

menakutkan dan adanya penyakit, 

ِن اْبنِ  ِمَع اْْلُنَاَِلَي َاَلْ  َيْمنَْعُس ِمَن اتِّ َْ ََ لََّ َ »َمْن  ََ َلوِْس َو َْ  َصهَّ اَُّل 
ِ
وُل اّللَّ َُ ، َقاَلَ َقاَل َ  بَّاسه َْ   ،» ْذ   ُْ ِس، 

ِْ َبا

تِي َصهَّ  عَُ  الَّ ُْ ِمنُْس الصَّ ، ََلْ ُتْقَب ََْو َمَرض   »َقاُلواَ َوَما اْلُعْذُ ؟، َقاَلَ »َخْوم  

Artinya : “Dari Ibn ‘Abbās (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Rasulullah Saw. 

bersabda: Barangsiapa mendengar azan, lalu tidak ada uzur baginya untuk 

menghadiri jamaah –para Sahabat bertanya: Apa uzurnya? Beliau menjawab: 

keadaan takut dan penyakit –, maka tidak diterima salat yang dilakukannya.” [HR 

Abū Dāwūd]139. 

Selain itu agama dijalankan dengan mudah dan sederhana, tidak boleh 

secara memberat-beratkan sesuai dengan tuntunan Nabi saw, 

َلِميِّ َقاَل  َ  اْْلََََََْ َُ ْن ُبَرْي لََّ َ  َََََول اَّلَقاَل    :َْ َلوِْس َوََََََ َْ هَّ اَُّل  ُس   صَََََ ،إ َاِإنَّ ا ه ا. ، َثعََث َمرَّ  ُ
ا َقاصََََِ ي  ُْ َلوُْكْ  َه َْ «

يَن َيْغلِبُْس« ُِّ  َمْن ُيَشاَلَّ َهَذا ال

Artinya : “Dari Abū Buraidah al-Aslamī (diriwayatkan bahwa) ia berkata: .... 

Rasulullah saw bersabda: Hendaklah kamu menjalankan takarub kepada Allah 

secara sederhana –beliau mengulanginya tiga kali– karena barangsiapa 

mempersulit agama, ia akan dipersulitnya.” [HR Aḥmad]140. 

Nabi saw juga menuntunkan bahwa perintah agama dijalankan sesuai 

kesanggupan masing-masing, 

ََِب  ْن  لََّ ، َقاَلَ »َْ َلوِْس َوَََََََََ َْ هَّ اَُّل  ِن النَّبِيِّ صََََََََ َْ َمْرُتُكْ  بَِأْمره   ... ُهَرْيَرَ ،  ََ ، َوإَِذا  ُُ  َااْجَتنُِبو
ه
ء ْن ََشْ َْ َاِإَذا ََنَوُْتُكْ  

َتَطْعُت ْ  َْ  »َاأُْتوا ِمنُْس َما ا

Artinya : “Dari Abū Hurairah, dari Nabi saw (diriwayatkan bahwa) beliau 

bersabda: ... maka apabila aku melarang kamu dari sesuatu, tinggalkanlah, dan 

apabila aku perintahkan kamu melakukan sesuatu, kerjakan sesuai 

kemampuanmu.” [HR al-Bukhārī dan Muslim]141.142 

 
139 HR. Abu Dawud (no. 551). 
140 HR. Ahmad (no. 19786), (no. 22963), (no. 23053). 
141 HR. Bukhari (no. 7288), Muslim (no. 1337). 
142 Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/Edr/I.0/E/2020 Tentang Tuntunan Ibadah Dalam 
Kondisi Darurat Covid-19, lampiran hal. 8-9 



 

Lembaga Fatwa Mesir (Dar al-Ifta` al-Misriyyah) juga menambahkan 

bahwa Syariat Islam membolehkan peniadaan shalat Jum’at dan Jama’ah di 

masjid ketika terjadi wabah penyakit. Hal tersebut guna menjaga kesehatan tubuh 

dan mencegah umat muslim dari virus Covid-19. Oleh karena itu wajib bagi 

semua warga negara untuk mematuhi protokol khusus dari pemerintah setempat 

dalam mencegah penyebaran virus ini. Seperti larangan berkumpul dengan 

jumlah massa yang banyak di masjid-masjid, di sekolah-sekolah, dan fasilitas 

umum lainnya. Adaya protokol ketat ini dikarenakan karakter virus Covid-19 

yang sangat cepat menyebar dengan cara bersentuhan atau melalui air ludah dari 

penderita covid-19 kepada orang sehat, sehingga terkadang orang tidak tahu 

bahwa ia telah tertular atau terkena virus tersebut.143 

Hal senada juga disampaikan oleh Dewan Ulama Senior al-Azhar asy-Syarif 

(Haiatu Kibâr al-‘Ulamâ` al-Azhar asy-Syarîf) dalam Penjelasannya terkait bolehnya 

meniadakan shalat Jum’at dan Jama’ah di masjid sebagai usaha menjaga umat 

dari virus Covid-19 yang dikeluarkan pada Ahad, 15 Maret 2020. Dalam akhir 

penjelasannya, Dewan Ulama Senior al-Azhar asy-Syarif menyatakan bahwa 

pemerintah boleh memberlakukan larangan pelaksanaan sholat jum’at dan 

jamaah di masjid-masjid dalam jangka waktu tertentu jika melihat hal tersebut 

perlu dilakukan demi menekan penyebaran virus. Kemudian, dilanjutkan dengan  

memberikan tiga poin penting yang perlu diperhatikan: 

a. Wajib mengumandangkan adzan pada tiap waktu shalat di tiap masjid, 

ketika peniadaan shalat Jum’at dan Jamaah. Kemudian mengganti lafaz 

adzan dengan : Shallû fî Buyûtikum 

b. Bagi kaum muslimin yang tinggal bersama dalam satu atap bisa 

melaksanakan shalat fardhu secara berjamaah. Hal ini karena tidak harus 

melaksanakan shalat berjamaah sampai kondisi kembali membaik, bi 

idzniLlah. 

c. Bagi tiap warga negara wajib untuk mematuhi arahan dan ketentuan 

protokol dari Kementrian Kesehatan untuk menekan laju penyebaran dan 

membasmi virus Covid-19. Selain itu agar mengambil informasi dari 

sumber-sumber yang terpercaya dan tidak menyebarkan berita-berita 

hoaks/menyimpang yang membuat kepanikan masyarakat. 

Pernyataan ini tentunya didasari dengan berbagai dalil kuat, salah satunya 

adalah hifdz an-nafs (menjaga jiwa) yang menjadi salah satu dari lima pokok 

penting tujuan syariat Islam diturunkan. Kemudian juga hadits yang 

diriwayatkan Abdullah bin Abbas Ra. : 

 
143 Fatwa Dar al-Ifta` al-Misriyyah no. 852369 tanggal 17/03/2020 



 

َ إِ َّ  ََْن َ  ِهَ  ُُ َن ََشَْ َ " إَِذا ُقلَْتَ  نِِس ِِف َيْوَله َمطِْيه َُاذِّ
ِ
ُس َقاَل ْل ََنَّ  ، بَّاسه َْ  ْبِن 

ِ
ُِ اَّل بْ َْ ْن  وُل َْ ََُ ا َ   ُ َمَّ َُ ََنَّ   ُُ َن ََشَْ  اَُّل، 

  ،
ِ
َتنَْكُروا َذاَل، َاَقاَل اَّل ََْ ليوا ِِف ُبُووتُِكْ  "، َقاَلَ َاَكَأنَّ النَّاَس اََ َََ َ صَ ُْ عَِ ، ُق َََّ َه الصَ َْ َ َحيَّ  ُْ َتْعَجُبوَن َاعَ َتُق ََ « َ

َُْحِرَجُك ْ  ََْن  ، َوإِِّنِّ َكِرْهُت  ْزَمة  َْ َُ َذا َمْن ُهَو َخْْي  ِمنِّي، إِنَّ اْْلُُمَعَة  ُْ َاَع ْحضِ  ِمْن َذا، َق َُّ  »َاَتْمُشوا ِِف الطِِّ  َوال

Artinya : Dari Abdullah bin Abbas, bahwasannya ia berkata kepada muadzin 

ketika hari hujan deras :” Apabila mengumandangkan Asyahdu allâ Ilâha illaLlâh, 

Asyhadu anna Muhammadar RasûluLlâh, jangan kumandangkan setelahnya : Hayya 

‘ala ash-Shalâh. Tapi kumandangkanlah : Shallû fî Buyûtikum (Shalatlah di rumah 

kalian).” Kemudian seakan-akan khalayak mengingkari perkataannya itu, 

kemudiian ia menambhakan : ”Ta`jubkah kalian tentang hal ini? sungguh hal ini 

telah dilakukan oleh pribadi yang lebih baik dariku (yaitu Rasulullah Saw.), 

bahwasannya shalat jum’at adalah azimah (keharusan), dan sesungguhnya aku 

sebisa mungkin tidak memberatkan kalian untuk berjalan melawati kubangan 

lumpur yang becek nan licin.” [HR. Bukhari, Muslim dan Abu Dawud]144 

Hadits di atas menunjukkan perintah untuk meniadakan shalat jamaah 

agar para jamaah tidak terbebani dengan kesulitan berjalan menuju ke masjid 

gara-gara jalanan yang berlumpur karena hujan lebat. Dan tak dipungkiri bahaya 

virus lebih besar dari sekedar bahaya yang ditimbulkan dari hujan lebat. Oleh 

karena itu keringanan untuk tidak shalat jum’at di masjid ketika terjadi wabah 

merupakan sesuatu yang sah menurut dan diterima dalam syariat, baik secara 

fikih maupun akal. Kemudian pengganti dari shalat jum’at di masjid adalah shalat 

dhuhur empat rakaat di rumah atau di tempat yang tidak ramai. 

Kemudian, pernyataan ini ditutup dengan ajakan untuk senantiasa 

menjaga shalat dan khusyuk dalam mengerjakannya, serta memperbanyak 

perbuatan baik seperti membantu para pasien covid-19 dan amalan baik lainnya. 

hal tersebut dilakukan agar Allah Swt. segera mengangkat wabah ini dari muka 

bumi. FaLlâhu khairun Hâfidzâ wahuwa Arhamu ar-Râhimîn.145  
    

2. Bolehkan Shalat Tarawih secara Online? 

Sholat Tarawih bisa dilakukan secara sendiri dan berjama’ah, apabila 

dilakukan secara berjama’ah maka kita harus mengikuti syarat-syarat sholat 

Jama’ah. ‘Ulama memberikan syarat didirikannya shalat jama’ah antara lain :  

 
144 HR. Bukhari (no. 901), Muslim (no. 699) dan Abu Dawud (no. 1066). 
145 Bayân li an-Nâs Jawâzu Îqâfi Shalawâti al-Juma’wa al-Jamâ’ât Himâyatan li an-Nâs min Fairûs Kûruna 
yang dikeluarkan oleh Dewan Ulama Senior al-Azhar asy-Syarif pada tanggal 15 Maret 2020. 



 

- Gerakan Imam dapat diketahui oleh makmum di belakangnya. Kemudian 

makmum di barisan belakang dapat melihat gerakan makmum di barisan 

depannya. 

- Ketersambungan shaf atau berada di tempat yang sama (satu 

bangunan/kawasan). 

Salah satu ulama Syafi’iyah  Syekh Sa’id bin Muhammad Ba’isyin dalam 

kitabnya Busyrâ al Karîm bi Syarh Masâ`ili at-Ta’lîm Syarh Muqaddimah al-

Hadrâmiyyah mengatakan, “Mengetahui gerakan Imam atau sebagian dari 

makmum baik di awal, pertengahan, atau akhir sholat, sehingga apabila seorang 

Imam batal atau terpisah kita mengetahuinya.”146   

Begitu juga dengan ulama Hanafiyah, Imam Alaa’ al Din Abu Bakr Al-Kasani 

mengatakan: “Bahwa perbedaan tempat antara Imam dan Makmum merusak 

sifat ketersambungan tersebut, baik itu makmum yang menyerupai imam atau 

tidak” 147  

Lembaga Fatwa Mesir juga pernah mengeluarkan Fatwa yang berkaitan 

dengan hal ini: “ Tidak sah Sholat Jum’at jika dilakukan tanpa keberadaan Imam 

dan Khutbah, tidak cukup hanya dengan mendengarkan melalui perantara 

pengeras suara”.148  

Hal ini juga selaras dengan Fatwa yang dikeluarkan Majelis Tarjih 

Muhammadiyah ketika membahas tentang teknis shalat Jama’ah dalam Masjid : 

“Setiap makmum yang mengikuti shalat Jama’ah di masjid yang bertingkat baik 

yang terletak di tingkat atas maupun bawah, ataupun samping masjid, disyaratkan 

dapat mengetahui gerak gerik Imam, atau mengetahui gerak-gerik orang-orang yang 

mengetahui gerak-gerik Imam begitu terus menerus sehingga gerak-gerik Imam dapat 

diikuti oleh setiap makmum, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Selanjutnya shaf terdepan di tingkat atas, bawah dan samping, wajib mengetahui 

dan mengikuti gerak-gerik Imam untuk kemudian diikuti oleh shaf-shaf belakangnya. 

Baik mengetahui dan mengikuti gerak-gerik Imam itu secara langsung melihat dan 

mendengar, menjenguk lewat kaca atau pintu terbuka, dengan cermin besar, televise 

dan pengeras suara dan sebangsanya. Khusus melaui posisi dan suara di sini hanya 

terbatas antara Imam dan Makmum berada dalam satu majelis sekalipun jaraknya 

jauh.”149 

Dikarenakan sholat Tarawih berjama’ah yang dilakukan secara Online tidak 

memenuhi syarat berdirinya sholat  Jama’ah maka dihukumi tidak sah.  

 
146 Busyrâ al Karîm bi Syarh Masâ`ili at-Ta’lîm Syarh Muqaddimah al-Hadrâmiyyah (hal 360). 
147 Bada’i ash-Shanâ’i fî Tartîbi asy-Syarâi’ (1/145). 
148 Fatwa Dar al-Ifta al-Misriyyah no. 2192 tanggal 01/02/1950. 
149 Tanya Jawab Agama 3 (hal. 101) 



 

Pedoman Zakat Fitrah 
 

Kita ketahui bersama bahwa zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang 

harus dipenuhi dan dilaksanakan bagi setiap umat muslim.150 Zakat tak semata sebagai 

bentuk ibadah saja, namun memiliki dimensi sosial yang tinggi dalam ajaran Islam. 

Sebagaimana kata zakat memiliki arti yaitu bertumbuh dan bertambah.151 Tak hanya 

berupa pahala, namun zakat ikut menggerakkan perekonomian umat. 

Perintah untuk berzakat turun pada tahun kedua hijrah, di bulan sya’ban lebih 

tepatnya. Lalu satu bulan setelahnya menyusul turun perintah untuk membayar zakat 

fitrah.152 Zakat dibagi menjadi dua jenis, zakat mal (harta) dan zakat fitrah. Zakat mal 

merupakan zakat yang dikeluarkan dari harta seorang muslim/muslimah setelah 

mencapai hitungan (nishab) dan periode tahunan (haul).153  

Sedangkan Zakat Fitrah diwajibkan kepada setiap muslim/muslimah, baik tua 

maupun muda, laki-laki atau perempuan, merdeka atau hamba sahaya, yang 

mempunyai kelebihan makanan pokok pada malam Hari Raya Idul Fitri. Tujuannya, 

untuk membersihkan orang yang berpuasa dari dosa-dosanya, karena ketika berpuasa, 

baik sengaja maupun tidak sengaja, telah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Syari‘ah, 

dan juga untuk menyantuni para fakir miskin.154 

Berikut dalil-dalil yang menjelaskan kewajiban membayar zakat bagi umat Islam: 

- Firman Allah Swt pada QS. Al-Baqarah 110 

قِيُموا 
َ
َلةَ   َوأ ََكةَ  َوآتُوا  الصذ  [ 110: البقرة]  ١١٠.....الزذ

Artinya : "Dan laksanakanlah shalat dan tunaikan zakat…” 

- Hadits  yang diriwayatkan dari Abu Hurairah 

اَلَ َلُ  لََّ ، َاقَََ ِس َوَََََََََََََ َلوََْ َْ هَّ اَُّل  َََتى النَّبِيَّ صََََََََََََ ا  َرابِوَََ ْْ ََ ََنَّ  ُسَ  نََْ َْ  ُ ََِب ُهَرْيَرَ  َ يِضَ اّللَّ ْن  ُس َْ ِملْتََُ َْ ُه إَِذا  مَََ َْ َه  َْ نِي  لَّ

عََ    وْئ ا، َوُتِقوُ  الصَََََّ ُل بِِس شَََََ ِ َ  َ ُتْشََََْ ُُ اّللَّ وَُل ََلَخلُْت اْلَنََّة، َقاَلَ »َتْعُب ََُ َة، َوَتصََ َكاَ  اَْلْفُروضَََََ اَْلْكُتوَبَة، َوُتَاَلِّي الزَّ

  »َ َمَضانَ 

Artinya : “Dari Abu Hurairah Ra. Bahwa Rasulullah Saw. Didatangi oleh seorang 

badui arab dan berkata : Tunjukkan kepadaku perbuatan yang jika aku 

 
150 Al-Majmu’ Syarh Muhazzab (5/325).  
151 Lisân al-‘Arab (4/358). 
152 Al-Mu’tamad fî al-Fiqh as-Syâfi’î (2/12). 
153 Mughnî al-Muhtâj (2/110). 
154  Lihat : Tuntunan Ibadah Puasa Bulan Ramadhan 1441 H (hal. 60), al-Majmû’ Syarh Muhadzdzab 
(6/103), (6/128).  



 

melakukannya bisa membuatku masuk surga, maka Rasullulah pun bersabda : 

Engkau menyembah Allah dan jangan menyekitukannya dengan sesuatu apapun, 

dan engkau mengerjakan shalat lima waktu, dan engkau membayar zakat dan 

berpuasa pada bulan Ramadan.” [Muttafaq ‘Alaihi]155. 

- Hadist kewajiban membayar zakat fitrah  

 َْ هَّ اَُّل   صَََ
ِ
وَل اَّل ََنَّ َ َََُ َمَرَ » ُْ  ْبِن 

ِ
ُِ اَّل بْ َْ ْن  َه ِمَن َْ ُِّ َنْف َه ُك َْ اَن  لََّ  َاَرَض َزَكاَ  اْلِفطِْر ِمْن َ َمضَََ َلوِْس َوََََ

ا ِمْن َشعِ   ْ ََْو َصا  ، ا ِمْن ََتْره  ْ ََْو َكبِْيه َصا ََ ه، َصِغْيه  ََِو اْمَر  ، ُه ََْو َ ُج  ، ُه بْ َْ ََْو   ، ِمَ  ُحر 
«اْْلُْسلِ    ْيه

Artinya:  Dari Abdullah bin Umar Ra. Berkata : “Bahwasannya Rasullah Saw. 

mewajibkan untuk membayar zakat fitrah pada bulan Ramadan atas setiap orang 

dari kaum muslimin yang merdeka, atau budak, baik laki-laki atau perempuan, 

besar atau kecil, sebanyak satu sha’ kurma, atau satu sha’ dari jerawut (jenis 

gandum).” [Muttafaq ‘Alaihi]156. 

- Kesepakatan (Ijmak) para ulama tentang kewajiban membayar zakat dan hukum 

bagi mereka yang menolak untuk membayar zakat.157  

 

Apa hukum bagi orang yang enggan membayar zakat? 

Kita sama-sama mengetahui kewajiban membayar zakat, dan zakat juga 

merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima. Apabila ada seorang muslim 

yang memiliki kecukupan harta dan menolak membayar dikarenakan tidak 

mengetahui hukumnya, maka tugas kita adalah mengingatkan dan menjelaskan 

kewajiban hukum membayar zakat. Namun apabila seorang muslim yang 

berkecukupan dan telah mengetahui hukumnya lalu dengan penuh kesadaran 

menolak membayar zakat, maka ia bisa terjatuh ke dalam kekafiran karena  

pengingkarannya atas perintah untuk berzakat.158 

 

Kapan waktu yang tepat untuk membayar zakat fitrah? 

Zakat fitrah dibayarkan selambat lambatnya sebelum shalat Idul Fitri 

dilaksanakan, 159  atau bisa juga beberapa hari sebelum tanggal 1 Syawwal. 160 

Namun, zakat fitrah sebenarnya sudah bisa dibayarkan sejak awal memasuki 

 
155 Hadist Riwayat Bukhari (no. 1397), Muslim (no. 14). 
156 Hadist Riwayat Bukhari (no. 1504), Muslim (no. 984). 
157 Al-Majmû’ Syarh Muhadzdzab (6/104) 
158 Nihâyat al-Muhtâj (3/44). 
159 Hadist Riwayat Bukhari (no. 1503), Muslim (no. 986). 
160 Muwaththa Imam Malik (no. 55), Ma’rifatu Sunan wa al-Âtsâr (no. 8081). 



 

bulan Ramadan.161 Apabila zakat tersebut ditunaikan sesudah shalat ‘Id, maka 

berubah menjadi shadaqah biasa. 162  Sedangkan waktu yang afdal dalam 

menyalurkan zakat fitrah adalah selepas shubuh sebelum berangkat menuju 

Shalat Ied.163 

 

Berapa besaran zakat fitrah yang harus dibayarkan? 

Zakat fitrah yang harus dikeluaran bagi setiap muslim adalah sebesar satu 

sha’ makanan pokok,164 atau senilai 2,5 kg makanan pokok, seperti beras jika di 

Indonesia.  

 

Bolehkah mengganti pembayaran zakat fitrah dengan menggunakan uang? 

Zakat fitrah boleh disalurkan dalam bentuk uang. 165  Artinya pembayaran 

tidak harus berupa makanan pokok, yang mana uang ini nanti akan diubah oleh 

Panitia Amil Zakat ke dalam bentuk makanan pokok. Juga sebagai sarana untuk 

mempermudah pembayaran jika kita berada di tempat yang jauh dan untuk 

pendistribusian yang tepat sasaran dan merata.166 

 

Siapa saja yang berhak mendapatkan zakat fitrah (mustahik zakat)? 

Zakat fitrah diberikan bagi delapan golongan sebagaimana yang telah 

disebutkan dalam QS. At-Taubah : 60 : 

َدقَاُت  إِنذَما  ِقَابِ   َوِف  قُلُوبُُهمْ  َوالُْمَؤلذَفةِ  َعلَيَْها  َوالَْعاِملِّيَ  َوالَْمَساكِّيِ  لِلُْفَقَراءِ  الصذ   َسبِيلِ  َوِف  َوالَْغارِِمّيَ  الر 
 ِ بِيلِ  َوابْنِ  اّللذ ِ   ِمنَ  فَرِيَضةً   السذ ُ   اّللذ    [ 60: التوبة]  ٦٠َحِكيم    َعلِيم   َواّللذ

Artinya : “Sesungguhnya sedekah-sedekah (zakat) itu hanyalah untuk orang-orang fakir, 
dan orang-orang miskin, dan amil-amil yang mengurusnya, dan orang-orang muallaf 
yang dijinakkan hatinya, dan untuk hamba-hamba yang hendak memerdekakan dirinya, 
dan orang-orang yang berhutang, dan untuk (dibelanjakan pada) jalan Allah, dan orang-
orang musafir (yang keputusan) dalam perjalanan. (Ketetapan hukum yang demikian itu 
ialah) sebagai satu ketetapan (yang datangnya) dari Allah. Dan (ingatlah) Allah Maha 
Mengetahui, lagi Maha Bijaksana” [At-Tauba: 60] 
 

Dari ayat di atas, dapat kita pahami delapan golongan yang berhak menerima 

zakat fitrah (mustahik zakat), antara lain:  

 
161 Al-Majmû’ Syarh Muhadzdzab (6/127-128) 
162 Tuntunan Ibadah Puasa Bulan Ramadhan 1441 H (hal. 60-61) 
163 Muwaththa Imam Malik (no. 55), Al-Majmû’ Syarh Muhadzdzab (6/128) 
164 Hadist Riwayat Bukhari (no. 1506) 
165 Kitâb as-Shiyâm (hal. 111), Fatwa Dar al-Ifta` al-Misriyyah no. 3557 tanggal 17/09/2008. 
166 Tuntunan Ibadah Puasa Bulan Ramadhan 1441 H (hal. 61) 



 

1. Fakir (orang yang tidak memiliki harta) 

2. Miskin (orang yang penghasilannya tidak mencukupi) 

3. Riqab (budak atau sahaya) 

4. Gharim (orang yang memiliki banyak hutang) 

5. Muallaf (orang yang baru masuk Islam) 

6. Fi Sabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah) 

7. Ibnu Sabil ( musafir dan pelajar di perantauan) 

8. Amil (petugas pengelola zakat) 

Beberapa hukum berkenaan dengan pembahasan ini diantaranya: 

1. Siapakah mustahiq zakat di Taiwan jika umat Islam semuanya berkecukupan? 

Bolehkah zakat dikirim ke Indonesia? 

Zakat merupakan salah satu alat/instrumen yang digunakan untuk 

menyalurkan kelebihan harta si kaya kepada si miskin, sehingga terjalinlah ikatan 

saling membantu diantara keduanya.  Oleh karena itu, zakat sebaiknya diberikan 

kepada para mustahik zakat yang tinggal dekat (satu daerah) dengan muzakki 

(wajib zakat), sebagaimana hadits Nabi Muhammad Saw.: 

ِن اْبِن  نَُْس إََِل َْ َْ  ُ ا َ يِضَ اّللَّ اذ  َ  ُمعََ لََّ  َبعََ َلوَِْس َوَََََََََََََ َْ هَّ اَُّل  ََنَّ النَّبِيَّ صََََََََََََ نُْنَاَ  َْ  ُ اسه َ يِضَ اّللَّ بََّ اَلَ َْ  الَوَمِن، َاقََ

ََْغنَِوايِنِ  ...» ْمَواِِلِْ  ُتْاَخُذ ِمْن  ََ َقة  ِِف  َُ َلوِْنْ  َص َْ َض  َ اْارَتَ ََنَّ اّللَّ ْمُنْ  
لِ ْْ َه ُاَقَرايِِن ْ َاَأ َْ  «ْ  َوُتَرَلي 

Artinya : Dari Ibnu Abbas Ra. bahwasannya Nabi Muhammad Saw. mengutus 

Muadz bin Jabal ke Yaman, Beliau berpesan kepada Muadz :”…Kemudian 

samapaikan kepada mereka bahwasannya Allah Swt. mewajibkan mereka untuk 

berzakat dari harta-harta mereka, yang diambil dari orang-orang yang mampu di 

antara mereka dan disalurkan kepada orang-orang miskin di antara 

mereka.”[Muttafaq ‘Alaihi]167. 

 Kemudian, jika umat Islam di suatu daerah semuanya sudah berkecukupan 

sehingga tidak ada yang masuk dalam delapan golongan mustahik zakat, maka 

zakat yang telah terkumpul bisa disalurkan ke daerah lain yang di sana terdapat 

mustahik zakat yang lebih memerlukan, terlebih lagi jika muzakki mempunyai 

hubungan famili dengan daerah tersebut. 168 Misalnya muzakki bekerja di Taiwan, 

sedangkan umat Islam di Taiwan sudah berkecukupan, maka bolehlah mengirim 

zakatnya ke Indonesia agar disalurkan kepada mustahik zakat, baik yang 

mempunyai hubungan famili dengan muzakki atau umat muslim lainnya.  

 
167 Hadits Riwayat Bukhari (no. 1395), Muslim (no. 19) 
168 Fatwa Dar al-Ifta` al-Misriyyah no. 2232 tanggal 17/08/1946 



 

 Tapi hendaknya, para Amil zakat agar lebih detail dalam mencari data 

orang-orang yang berpotensi menjadi mustahik di daerahnya, sebelum 

menyalurkan zakat yang terkumpul ke daerah lain. Mengingat kriteria mustahik 

zakat (penerima zakat) tidak hanya fakir dan miskin saja, tapi juga muallaf dan 

pihak-pihak yang diharapkan keislamannya, sebagai dakwah kepada mereka. 

 

2. Bagaimanakah perhitungan zakat fitri yang disalurkan apakah berdasarkan 

negara tempat tinggal muzakki  atau tempat tinggal mustahiq? Misalnya zakat 

fitrah bila kita tinggal di Taiwan, dan ingin berzakat di Indonesia (dalam bentuk 

uang), menggunakan nilai bahan makanan di Taiwan (2.5 kg beras sekitar Rp 

50.000 – Rp 75.000) atau nilai bahan makanan di Indonesia (2.5 kg beras sekitar Rp 

30.000)? 

Perhitungan zakat fitri berdasarkan tempat tinggal muzakki. Sebab 

kelebihan harta atau bahan makanan yang menjadi syarat wajibnya zakat berada 

di tempat muzakki (wajib zakat). Sehingga yang menjadi patokan adalah 

barang/harga di tempat muzakki. Jika dilihat dari contoh yang ada, muzakki di 

Taiwan mengeluarkan zakat dalam bentuk uang seniali 2,5 kg beras di Taiwan 

(sekitar Rp. 60.000 misalnya) dan disalurkan kepada mustahik di Indonesia bisa 

dibelikan 5 beras. Hal ini merupakan yang diperbolehkan syariat, karena tujuan 

dari zakat adalah ighnâ`ul masâkîn (membuat orang-orang miskin mampu secara 

ekonomi), sehingg jika ada dua opsi (Rp 60.000 di Taiwan atau Rp 30.000 di 

Indonesia), opsi yang paling menguntungkan fakir miskin lah yang dipilih (Rp 

60.000 di Taiwan). Adapun sisa dana setelah dibelikan beras di negara/tempat 

mustahiq, bisa digunakan untuk membeli kebutuhan pokok lainnya sesuai 

dengan keperluan mustahik. 

3. Terkait zakat fitrah, dikarenakan keterbatasan waktu dan kesulitan dalam 

melakukan transfer uang. Apakah boleh zakat fitrah dengan berhutang? Jadi 

kita minta tolong kepada teman untuk membayarkan uang dan berjanji akan 

menggantinya saat berjumpa. Tentu bisa jadi perjumpaannya melewati batas 

akhir pembayaran zakat fitrah. 
 

Jika kasusnya seperti yang digambarkan di atas, pembayaran zakat fitrah 

boleh dilaksanakan dengan meminta tolong kepada teman untuk mentransferkan 

terlebih dahulu, dengan syarat keadaan muzakki pada saat itu mempunyai 

kelebihan bahan pokok/mempunyai uang untuk membayar zakat fitrah. 

Kemudian hutang tersebut dibayarkan ketika berjumpa di lain waktu.  



 

Tapi yang perlu diperhatikan adalah niat temannya yang 

membayarkannya, agar ia berniat membayar zakat fitrah tersebut atas nama si 

fulan (yang ia hutangi). Hal ini diperbolehkan karena salah satunya adalah batas 

pembayaran zakat fitrah yang tidak boleh dibayarkan setelah shalat ied dan 

muzakki (wajib zakat) tidak memiliki akses yang cukup untuk membayar zakat 

fitrahnya.   

 

 

 

  



 

Seputar Shalat Idul Fitri 
 

Shalat Idul Fitri merupakan salah satu puncak dari rangkaian ibadah puasa 

Ramadan. Shalat Idul Fitri disyariatkan pada tahun kedua hijrah.169  Shalat ini dihukumi 

sunah muakadah oleh para Ulama. 170 Yang artinya kita sangat dianjurkan untuk 

melaksanakannya. 

Kapan waktu pelaksanaan shalat idul fitri? 

Shalat Idul Fitri dilaksanakan pada pagi hari waktu dhuha tanggal 1 Syawwal 

sampai sebelum waktu tergelincirnya matahari.171 

Bagaimana tatacara pengerjaannya? 

Shalat Idul Fitri dikerjakan sebagaimana shalat sunnah lainnya, yaitu dua rakaat 

di tanah lapang.172 Yang membedakan adalah pada rakaat pertama kita mengerjakan 7 

kali takbir dan di rakaat kedua 5 kali takbir.173  

Jeda antara takbir kita disunnahkan untuk membaca kalimat : 

،
ِ
َّ
ِ

ُُ ّلل ، َوا،َْم
ِ
بَْحاَن اّللَّ ََْكَِّبُ  َُ  ُ ُ َواّللَّ  َّ اّللَّ

َ إِ  َو َ ِهَ

“Subhanallah, walhamdulillah, wa la Ilahaillallah, waallahu akbar.”174  

Kemudian setelah salat ditutup dengan khutbah.175 Adapun khutbah Idul Fitri 

dikerjakan satu kali sesudah shalat Idul Fitri, dimulai dengan Hamdallah, 176 dan Shalawat 

kepada Nabi Muhammad Saw.. Sebagaimana hadits Nabi Muhammad Saw.: 

 
ِ
وُل اّللَّ َُ ، َقاَلَ »َكاَن َ  ِ يِّ ُْ  اوُ

ُه ِعو ََ ََِب  ْن  َْ  
ه
ء ُل ََشْ ، َاَأوَّ ُرُج َيْوََل الِفطِْر َواْلَْضَحى إََِل اْلَُصهَّ لََّ  ََيْ ََ َلوِْس َو َْ َصهَّ اَُّل 

َه ُصُفواِِنْ  َاَوِعُظُنْ ،  َْ َُ النَّاِس، َوالنَّاُس ُجُلوس   ُم، َاَوُقوَُل ُمَقابِ عَُ ، ُث َّ َينََْصِ َُ بِِس الصَّ َُ ، َاِإْن  َوُيوِصوِنْ ، َوَيأُْمُرُه ْ َيبْ

ُم  َمَر بِِس، ُث َّ َينََْصِ ََ  
ه
ء ََْو َيأُْمَر بََِشْ ْ ا َقَطَعُس،  ََْن َيْقَطَع َبْع  ُُ  »َكاَن ُيِري

 
169 Al-Mu’tamad fî al-Fiqh as-Syâfi’î (1/549). 
170 Nihâyât al-Muhtâj (2/385). Lihat juga, Kitâb as-Shiyâm (hal. 119), Al-Mu’tamad fî al-Fiqh as-Syâfi’î 
(1/550). 
171Nihâyât al-Muhtâj (2/387). 
172 As-Sunan al-Kubrâ (no. 6237). 
173 HR. Ibnu Majah (no. 1279), Ma’rifatu as-Sunan wa al-Âtsâr (no. 6863), Lihat juga Nihâyât al-Muhtâj 
(2/385). 
174 Nihâyât al-Muhtâj (2/388).  
175 HR. Bukhari no. 957 
176 Tuntunan Ibadah Pada Bulan Ramadhan 1441 H (hal. 65). 



 

Artinya: “Dari Abu Sa‘id al-Khudri (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Rasulullah saw 

keluar pada hari  raya Idul Fitri dan Idul Adlha menuju lapangan tempat shalat, maka  hal 

pertama yang beliau lakukan adalah shalat, kemudian manakala selesai beliau berdiri 

menghadap orang banyak yang tetap duduk dalam saf-saf mereka, lalu Nabi saw 

menyampaikan nasehat dan pesan-pesan dan perintah kepada  mereka; lalu jika beliau 

hendak memberangkatkan  angkatan perang atau hendak memerintahkan sesuatu beliau 

laksanakan, kemudian beliau pulang. [HR. Muttafaq ‘Alaihi]177. 

Bagaimana lafadz takbir untuk Hari Raya ? 

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abdur Razak disebutkan bahwa lafadz 

takbir yaitu :  

 ُ َ إِ َّ اّللَّ ،  َ ِهَ ََْكَِّبُ  ُ ََْكَِّبُ اّللَّ  ُ ََْكَِّبُ َو  اّللَّ  ُ ََْكَِّبُ ، اّللَّ  ُ  َو  اّللَّ
ِ
ُُ َّل   اْ،َْم

“Allahu Akbar, Allahu Akbar, la Ilahaillallah wa Allahu Akbar, Allahu Akbar wa Lillahilhamd.178 

Boleh juga dengan menggunakan lafadz takbir tiga kali dan menambahkan lafadz 

takbir serta puji-pujian kepada Allah sebagaimana yang sering dipakai di Indonesia 

berupa :  

ََْكَِّبُ    ُ ََْكَِّبُ اّللَّ  ُ ََْكَِّبُ اّللَّ  ُ ا، َوا  ....اّللَّ ََْكَِّبُ َكبِْي   ُ ُُ اّللَّ ا ُُ إِ َّ إِيَّ ََْكَِّبُ َوَ  َنْعُب  ُ وع ، اّللَّ
ََِ ََصَ  ُبْكَر   َو

ِ
بَْحاَن اّللَّ ََُ ا، َوََ ْي 

 َكِْ
ِ
َّ
ِ

ُُ ّلل ْ،َْم

 ُُ َُ بْ َْ ، َوَنََصَ  ُُ َُ ْْ َق َو َُ ، َص ُُ َُ ُ َوْح  َّ اّللَّ
َ إِ ُروَن، َ  ِهَ

َُ اْلَكااِ يَن َوَلْو َكِر ُِّ َ إِ َّ ، َوَهَزََل اْْلَ ُُمْلِِصَ  َلُس ال ، َ  ِهَ ُُ َُ ْحَزاََّ َوْح

ََْكَِّبُ   ُ ُ َواّللَّ   179.اّللَّ

Kita disunnahkan untuk memperbanyak takbir pada malam hari raya Idul Fitri 

sejak terbenamnya matahari pada hari terakhir Ramadhan hingga esok hari, ketika shalat 

Ied dimulai. Sebagaimana firman Allah Swt. di Q.S. al-Baqarah ayat 185 :  

وا ا  … ُ ِ َ ََعَ َما َهَداُكْم َولََعلذُكْم تَْشُكُرونَ َوِِلَُكّب   [ 185]البقرة:  ١٨٥ّللذ

 
177 HR. Bukhari (no. 956), Muslim (no. 889) 
178 Lihat : Tuntunan Ibadah Puasa Bulan Ramadhan 1441 H (hal. 59), Tanya Jawab Agama 3 (hal. 140-142), 
Tanya Jawab Agama 5 (hal. 71-72), Tanya Jawab Agama 6 (hal. 75). 
179 Ma’rifatu as-Sunan wa al-Âtsâr (no. 7005) 



 

Artinya: “Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu 

mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu 

bersyukur.” [QS. al-Baqarah (2): 185].180 

Apa saja hal yang disunnahkan sebelum melaksanakan shalat Idul fitri? 

1. Mandi besar dan membersihkan diri.181 

2. Mengenakan pakaian terbaik dan memakai wewangian.182 Sebagaimana hadits 

Nabi Muhammad Saw.: 

ْن  َْ  ، ِل  َْ ِن ْبِن   ْبِن اْ،َسََََََََََََ
ُِ
ْن َزيَْ لََّ  ِِف َْ َلوَِْس َوَََََََََََََ َْ هَّ اَُّل   صََََََََََََ

ِ
وُل اّللَّ ا َ ََََََََََََُ َمَرنََ ََ اَلَ » نُْنَا قََ َْ  ُ ََبِوَِس، َ يِضَ اّللَّ

 ُُ ََْن َنَتَطوََّب بَِأْجَوََل َما َنِج ، َو ُُ ََْجَوََل َما َنِج  ََ ََْن َنلَْب ْيِن  َُ  «...اْلِعو

Artinya: “Dari Zaid bin Hasan bin Ali Ra., dari Hasan bin Ali Ra. (diriwayatkan  

bahwa) Rasulullah saw menyuruh kami pada dua hari raya [Idul Fitri dan Idul 

Adlha] agar memakai pakaian yang terbaik yang kami miliki, memakai wangi-

wangian yang terbaik….” [HR. al-Hakim]183. 

3. Berbuka atau makan dahulu sebelum berangkat shalat Ied. 184 Sebagaimana hadits 

Nabi Muhammad Saw.: 

ََْن ََتُْرَج«  َُ َُ َشوْئ ا َقبْ ََْن َتأُْك  َماِشو ا، َو
ُِ ُرَج إََِل الِعو ََْن ََتْ نَِّة  ، َقاَلَ »ِمَن السي ِل  َْ ْن  َْ 

Artinya: “Dari ‘Ali r.a. (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Termasuk sunnah Nabi, 

pergi ke tempat shalat ‘Id dengan berjalan kaki dan makan sedikit sebelum 

keluar.” [HR at-Tirmidzi]185. 

4. Berangkat sedini mungkin dari rumah menuju tempat shalat pada pagi hari.186  

5. Menggunakan jalan yang berbeda ketika berangkat menuju tempat Shalat Ied dan 

pulang ke rumah. 187  Hal ini dimaksudkan agar bisa bersilaturahmi dengan 

banyak orang yang kita jumpai selama perjalanan. Sebagaimana hadits Nabi 

Muhammad Saw.: 

َلوْسِ  َْ هَّ اَُّل  ََِب ُهَرْيَرَ ، َقاَلَ »َكاَن النَّبِيي صَََََ ْن  ْيِن، َ َجَع ِِف َغْْيِ الطَِّريِل الَِّذي َخَرَج َْ َُ لََّ  إَِذا َخَرَج إََِل اْلِعو َََ  َوَََ

 اِوِس«

 
180 Tuntunan Ibadah Puasa Bulan Ramadhan 1441 H (hal. 54-55) 
181 As-Sunan al-Kubrâ (no. 6125). 
182 As-Sunan al-Kubrâ (no. 6135). 
183 Al-Mustadrak ‘ala Shahîhaini (no. 7560) 
184 HR. Bukhari (no. 953). 
185 HR. at-Tirmidzi (no. 530) 
186 HR. Bukhari (no. 968) 
187 HR. Bukhari (no. 986) 



 

Artinya: “Dari Abu Hurairah Ra. (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Rasulullah 

saw apabila keluar ke tempat shalat dua Hari Raya, pulangnya selalu mengambil 

jalan lain dari ketika beliau keluar.” [HR.Ahmad]188. 

6. Disunnahkan juga bagi para wanita yang haid dan anak-anak untuk ikut serta 

pergi ke tempat diadakannya shalat Ied guna menengarkan khutbah Ied.189 

 ََ ي،  َُمِّ لََّ ، بَِأِب َو َََ َلوِْس َوَََ َْ هَّ اَُّل  َََ  صََ
ِ
وُل اّللَّ ََُ َمَرَنا َ َََ ََ وََّة، َقاَلْتَ 

طِ َْ ََُلِّ  ْن  وِ ، َْ ُُ ْن  ُنْ ِرَج اْلَعَواتَِل، َوَذَواِ  اْوُ

َن اْوَْْيَ َوَلَ  ُْ َن ََْ ، َوَيشََََ هَّ َََ ا اْ،ُوَُّض َاَوْعَتِزْلَن اْْلُصََََ َ َواْ،ُوََّض َيْوََل اْلِفطِْر، َوَيْوََل النَّْحِر، َاَأمَّ َُ لِِمَ ، َقاَلَ ِقو ََْ َوَ  اْْلُسََََ ْْ

اُهنَّ َ  َيُكوُن َِلَا جِ  َُ ََْيَت إِْح  َ َُْخُتَنا ِمْن ِجلَْباِِبَا«ََ ، َقاَلَ »َاُتلْبِْسَنا   لَْباَّ 

Artinya: “Dari Ummu ‘Athiyyah (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Rasulullah 

saw memerintahkan kami supaya menyuruh mereka keluar pada hari Idul Fitri 

dan Idul Adha: yaitu semua gadis remaja, wanita sedang haid dan wanita 

pingitan. Adapun wanita-wanita sedang haid supaya tidak memasuki lapangan 

tempat shalat, tetapi menyaksikan kebaikan hari raya itu dan panggilan kaum 

Muslimin. Aku bertanya: Wahai Rasulullah, bagaimana salah seorang kami yang 

tidak mempunyai baju jilbab? Rasulullah menjawab: Hendaklah temannya 

meminjaminya baju kurungnya.” [HR. Ahmad]190. 

Apa saja hal yang disunnahkan selama Hari Idul Fitri? 

1. Bersedekah kepada keluarga atau orang yang membutuhkan.191 

2. Bersilaturahim kepada tetangga dan sanak famili.192 

3. Menggembirakan hati orang lain. Para ulama sepakat tentang kesunnahan 

perbuatan ini di hari Idul Fitri.193 

Beberapa hukum berkenaan dengan pembahasan ini diantaranya: 

 
188 Musnad Ahmad (no. 8454).  
189 HR. Bukhari (no. 974-975). 
190 Musnad Ahmad (no. 20193) 
191 HR. Ibnu Majah (no. 1288). 
192 Kitâb as-Shiyâm (hal. 125). 
193 Ibid.  



 

1. Bolehkan meninggalkan sholat Idul Fitri jika dilarang/tidak mendapatkan 

izin dari majikan? 

Shalat Idul Fitri pada dasarnya merupakan ibadah sunnah yang sangat 

dianjurkan (sunnah muakkadah), 194  dan disunnahkan mengerjakannya secara 

berjamaah & mendengarkan khutbah Ied. 195  

Jika kita menemui kendala seperti tidak adanya izin dari majikan untuk 

berangkat menuju tempat shalat, maka tidak masalah jika meninggalkannya, 

terlebih karena uzur. Sebagaimana meninggalkan ibadah lain yang hukumnya 

juga sunnah. 

2. Bagaimana Pelaksanaan Shalat Ied jika wabah Covid-19 masih berlangsung 

hingga Syawal? Saat pandemi seperti sekarang, pemerintah Taiwan sudah 

mengeluarkan edaran agar tidak melaksanakan shalat Ied. Adakah 

penggantinya? atau tidak perlu melaksanakannya? Bagaimana dengan fatwa 

ulama (MUI atau lainnya) terkait hal ini? 

Salat Idul Fitri adalah sunnah muakkadah dan merupakan syiar agama 

yang amat penting. Namun apabila pada awal Syawal 1441 H mendatang 

tersebarnya covid-19 belum mereda, salat Idulfitri dan seluruh rangkaiannya 

(mudik, pawai takbir, halal bihalal, dan lain sebagainya) tidak perlu 

diselenggarakan. Tetapi apabila berdasarkan ketentuan pihak berwenang covid-

19 sudah mereda dan dapat dilakukan konsentrasi banyak orang, maka dapat 

dilaksanakan dengan tetap memperhatikan petunjuk dan ketentuan yang 

dikeluarkan pihak berwenang mengenai hal itu. Adapun kumandang takbir ‘Id 

dapat dilakukan di rumah masing-masing selama darurat Covid-19.196 

Majelis Ulama Indonesia menyatakan : “Dalam kondisi penyebaran 

COVID-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam 

tidak boleh menyelenggarakan shalat jumat di kawasan tersebut, sampai keadaan 

menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan shalat zuhur di 

tempat masing-masing. Demikian juga tidak boleh menyelenggarakan aktivitas 

ibadah yang melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media 

penyebaran COVID-19, seperti jamaah shalat lima waktu/ rawatib, shalat 

Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian 

umum dan majelis taklim.”197 

 
194 Al-Majmu’ Syarah Muhazzab (5/2). 
195 Al-Majmu’ Syarah Muhazzab (5/19). 
196 Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/Edr/I.0/E/2020 Tentang Tuntunan Ibadah Dalam 
Kondisi Darurat Covid-19 (hal. 12). 
197 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14  Tahun 2020 Tentang Penyelenggaran Ibadah Dalam Situasi 
Terjadi Wabah Covid-19 



 

3. Terkait sholat Iedul Fitri, apa yang harus kita lakukan jika wudhu kita batal di 

jalan, Sedangkan di tempat sholat tidak ada tempat wudhu? Apakah boleh 

tayamum?  

 Shalat idul fitri maupun idul adha menurut para ulama hukumnya adalah 

sunnah mu’akkadah. Dan salah satu syarat sahnya shalat seseorang adalah bersuci 

dari hadats kecil maupun besar. Nabi Muhammad SAW bersabda :  

ُكْ  إَِذا ُِ َََح ُ َصعََ   ُُ اّللَّ لََّ ، َقاَلَ » َ َيْقَب ََ َلوِْس َو َْ ِن النَّبِيِّ َصهَّ اَُّل  َْ ََِب ُهَرْيَرَ ،  ْن  َث َحتَّى َيتَ   َْ َُ َأ«  ََْح  َوضَّ

Artinya : Dari Abu Hurairah Ra., dari Rasulullah Saw. beliau bersabda : “Allah 

SWT tidak menerima shalat seseorang diantara kalian apabila ia berhadats sampai 

ia berwudhu.” [Muttafaqun ‘Alaihi]198. 

Jika wudhu seseorang batal dalam perjalanan menuju tempat pelaaksanaan 

shalat ied, kemudian jarak dan waktu memungkinkan ia untuk kembali ke 

rumahnya untuk berwudhu lagi, maka hendaknya ia kembali ke rumah untuk 

berwudhu. Tapi, jika ia sudah sampai ke masjid ataupun lapangan tempat 

pelaksanaan shalat ied, kemudian batal wudhunya, dan tidak memungkinkan 

baginya untuk kembali ke rumah, maka ia bisa mencari air di sekitar tempat shalat 

tersebut untuk berwudhu. Tapi jika tak menemukan air sama sekali, maka boleh 

baginya untuk bertayammum.199 

4. Terkait di Taiwan banyak sekali anjing liar. Apa yang harus kita lakukan jika 

dalam perjalanan pakaian kita terkena najis. Apakah kita tetap melanjutkan 

menuju tempat sholat ataukah harus pulang ganti pakaian dengan resiko 

tertinggal sholat Iedul Fitri. Hal tersebut terkait pula dengan jika sedang 

dilaksanakan sholat, ada anjing masuk area sholat. Apa yang harus dilakukan? 

Menjaga pakaian serta tempat shalat dari segala najis merupakan salah satu 

syarat sahnya shalat. Maka jika seseorang hendak melaksanakan shalat ied, 

kemudian pakaiannya terkena liur atau jilatan anjing, maka ia harus mengganti 

pakaiannya dengan pakaian yang lainnya. Karena air liur anjing adalah najis, dan 

harus dibersihkan 7 kali salah satunya dicampur dengan tanah, menurut Imam 

Abu Hanifah dibersihkan 3 kali.  Berlandaskan sabda Nabi Muhammad Saw.: 

اَِّ » َ َُْوَ ُهنَّ بِالرتي أ  بْع  ََ  ُُ ُكْ  َااْغِسُلْو
ُِ َََح  

ِ
  »وِف  واية  «إَِذا َوَلَغ اْلَكلُْب ِِفْ إَِناء

ِ
َذا َوَلَغ اْلَكلُْب ِِفْ إَِناء

إِ

ُكْ  َااغْ  ُِ ُُ َثعَثأَََح  ] واُ مسل  والنسايي والُا قطني وابن حبان وابن خزيمة الطِّباِّن[   «ِسُلْو

 
198 HR. Bukhari (no. 6954), Muslim (no. 225) 
199 al-Majmû’ Syarh al-Muhadzdzab (2/78).  



 

“Apabila anjing menjilat dalam bejana kalian maka cucilah sebanyak tujuh kali, 

salah satunya dengan tanah” Dan dalam riwayat lain “Apabila anjing menjilat 

dalam bejana kalian, maka cucilah tiga kali” [HR Muslim, An-Nasai, Ad-

Daraquthni, Ibn Khuzaimah, dan Ath-Thabrani]200. 

Kemudian, jika ia harus pulang untuk mengganti baju ada kemungkinan 

tertinggal shalat Ied, maka hal tersebut tidak apa-apa. Karena shalat Ied 

hukumnya adalah sunnah mu’akkadah, bukan wajib. Dan hendaknya selepas 

berganti pakaian, bersegera menuju ke lapangan/masjid tempat pelaksanaan 

shalat ied guna mendengarkan khutbah dan bersilaturahim dengan kerabat dan 

kawan di Hari Raya.  

Terkait anjing yang masuk area shalat; jika ada anjing yang masuk area 

shalat hendaknya segera diusir agar tidak mengganggu kekhusyukan jamaah dan 

agar tidak menjilat sesuatu di area shalat, karena air liurnya itu najis. Kemudian, 

bagaimana hukum area yang telah dilewatinya (yang tidak terkena air liurnya)? 

Apakah najis juga? 

Para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini, inti perbedaan tersebut 

adalah apakah tubuh anjing itu najis atau tidak? 

- Menurut mazhab Syafi’I dan Hambali, seluruh tubuh anjing itu hukumnya 

najis 

- Ulama mazhab Hanafi menyatakan bahwa tubuh anjing itu tidak najis 

kecuali air liurnya, kencingnya, keringatnya dan cairan yang menempel pada 

tubuhnya  

- Sedangkan menurut ulama mazhab Maliki bahwa tubuh anjing itu suci dan 

tidak najis, kecuali jika ia minum dan makan dari suatu wadah, maka wadah 

tersebutlah yang harus dibersihkan tujuh kali. 

Kemudian melihat keadaan lingkungan Taiwan yang mana banyak sekali 

anjing yang berkeliaran dan bahkan anjing telah menjadi teman hidup bagi 

masyarakat Taiwan. Hal ini membuat susah WNI yang mayoritas bermazhab 

Syafi’I untuk menghindari anjing yang berkeliaran. Maka dalam keadaan seperti 

ini, bisa menggunakan pendapat mazhab maliki bahwa tubuh anjing tidak najis 

kecuali air liurnya. Sehingga area yang telah dilewati anjing tersebut hukumnya 

suci dan bersih selama tidak terkena air liurnya. Tapi, jika tempat tersebut terkena 

air liurnya, hendaknya dibersihkan dahulu sebelum digunakan untuk 

beribadah.201 

  

 
200 HR. Muslim (no. 279), An-Nasai (no. 68), Ad-Daraquthni (no. 197) , Ibn Khuzaimah (no. 95), dan Ath-
Thabrani (no.3331) 
201 Fatwa Dar al-Ifta` al-Misriyyah no. 2397 tanggal 18/01/2015 



 

Epilog 
 

PIMPINAN CABANG ISTIMEWA MUHAMMADIYAH MESIR 

 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan kita kemudahan sehingga 

dapat menyelesaikan Buku Panduan Puasa di Bumi Fomosa. Sholawat beserta salam 

senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Saw. 

Setiap kaum muslimin memiliki hak yang sama untuk mepelajari dan 

mengamalkan agamanya. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan, Majelis 

Tarjih, Tajdid, Tabligh dan Dakwah Khusus PCIM Taiwan bersama Majelis Tarjih dan 

Tajdid PCIM Mesir mempersembahkan sebuah Buku Panduan Puasa di Bumi Fomosa 

yang hadir pada waktu yang tepat untuk memenuhi kebutuhan ibadah Ramadhan kaum 

muslimin minoritas, khususnya di Bumi Formosa. 

Buku panduan fiqih yang sering dikesankan susah, berat, dan rumit ternyata tidak 

demikian. Hadirnya Buku Panduan Puasa di Bumi Fomosa dengan bahasa yang 

sederhana dan populer beserta referensinya insyaallah akan membantu para pembaca 

untuk memahami panduan fiqih seputar ibadah di bulan Ramadhan. 

Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Mesir (PCIM) Kairo meyambut baik 

terbitnya Buku Panduan Puasa di Bumi Fomosa. Semoga buku panduan ini bisa 

dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh minoritas muslim, khususnya di Taiwan.  

Terakhir, kami mengajak kepada seluruh umat muslim, mari kita mempersiapkan 

diri sebaik mungkin dalam menyambut bulan yang penuh mulia, bulan dimana al-Quran 

diturunkan dengan cara meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita sehingga 

setelah Ramadhan nanti kita kembali kepada fithrah.  

Demikian, semoga buku panduan yang sederhana ini dapat bermanfaat dan 

menjawab kebutuhan faktual umat muslim di Taiwan. Terima kasih wa jazakumullahi 

khairan. 

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 

 

                Kairo, 25 Sya’ban 1441 
           18   April   2020 
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