
i 
 
   



ii 
 
 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2002 

tentang Hak Cipta 

Lingkup Hak Cipta 

Pasal 2  

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau 

Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau 

memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis 

setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi 

pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.  

Ketentuan Pidana  

Pasal 72  

1. Barang siapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan 

perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 

atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana 

penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan 

dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta 

rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun 

dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima 

miliar rupiah). Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, 

memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum 

suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau 

Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau 

denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah).   
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KATA PENGANTAR 
 
Assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah 

menjadikan bulan Ramadhan, bulan yang agung 

dan penuh keberkahan. Allah SWT mewajibkan 

puasa di siang harinya, dan mensunahkan tarawih 

di malam harinya. Allah melipatkan pahala 

kewajiban menjadi 70 kali dan mengapresiasi 

kesunahan dengan pahala kewajiban. Bulan 

kesabaran, bulan kasih sayang, bulan di mana 

Allah menambah rizki orang mu’min. Shalawat 

dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW 

yang telah menyampaikan kepada kita tentang 

ibadah-ibadah di bulan Ramadhan dan 

memberikan contoh kepada kita bagaimana 

sebaiknya menghidupkan bulan yang penuh 

berkah ini. 

Alhamdulillah, saya menyambut baik atas 

terbitnya buku ini, buku yang berjudul ‘PANDUAN 

IBADAH RAMADHAN-Masjid Raya Vila Inti 

Persada Tahun 2020’. Saya mengucapkan 

jazaakumullahu khairan katsiro kepada KH. Dr. 

Fuad Thohari, MA, Dr. Khamami Zada, MA dan tim 

yang telah menyiapkan materi Ramadhan ini. 

Sesuai judulnya, buku ini cukup komprehensif dan 

dapat dijadikan salah satu buku pegangan dan 
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rujukan bagi umat Islam untuk memasuki bulan 

Ramadhan. 

Ramadhan kali ini sangat spesial, dimana Allah 

menjadikan kita di rumah dalam mengisi 

Ramadhan ini, karena atas izin-Nya pula corona 

turun di tengah-tengah kita. Sebagai insan 

beriman, kita harus tetap bergembira menyambut 

Ramadhan yang penuh berkah ini. Untuk itu, 

pengurus tetap menghadirkan kajian dan 

taushiyah untuk menambah ilmu dan 

mempertebal keimanan kita dalam bentuk kajian 

virtual yang dapat diakses oleh seluruh umat di 

mana pun. Kajian virtual ini berkat Kerjasama 

Masjid Raya Vila Inti Persada, Masjid Inti Iman dan 

Mushola At Taubah . (Jadwal kajian virtual dan 

kegiatan Ramadhan terlampir) 

Harapan saya semoga buku ini memberi 

manfaat sebesar-besarnya bagi para pembaca, 

memberikan pencerahan wawasan Ke-Islaman 

yang utuh tentang masalah Ramadhan dengan 

segala kaitannya, semakin meningkatkan ibadah 

di bulan Ramadhan dan menghindarkan segala 

macam tindakan yang dapat merusak ibadah 

puasa dan kesucian Ramadhan. 

Kami mengucapkan terima kasih kepada 

semua pihak yang telah membantu dan memberi 
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dorongan kepada kami dalam menyusun buku 

panduan ini hingga dapat diterbitkan. Tak lupa 

kami berterimakasih kepada Jamaah Masjid Raya, 

baik dalam struktur Dewan Jamaah dan Dewan 

Penasehat, maupun perseorangan yang selalu 

mendukung kami dalam memakmurkan rumah 

Allah ini, sehingga program pemakmuran berjalan 

dengan baik. Akhirnya semoga buku ini 

bermanfaat bagi kita semua. Aamiin. 

 

Ketua Dewan Takmir 

Masjid Raya Vila Inti Persada 

 

Zarkasi Afif 
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BAB I  

PUASA 

 

Pengertian Puasa 

 

haum (puasa) secara bahasa bermakna 

imsak (menahan) dan secara syar’i 

bermakna menahan diri dari segala 

sesuatu yang membatalkan (puasa) mulai dari 

terbit fajar hingga ter benamnya matahari yang 

disertai dengan niat. Termasuk kedalam 

pengertian ini adalah menahan berbicara 

dengan 

orang lain seperti disebut dalam al-Qur'an: 

 

 
 

 

 

 

 

Artinya: Maka katakanlah (hai Maryam) 

sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa 

untuk tuhan, maka aku tidak akan bicara dengan 

seseorang manusiapun pada hari ini. (QS. 

Maryam: 26). 

 

S 
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Puasa bermakna juga ketenangan. Kuda 

yang diam dan tidak bergerak disebut shaim, 

demikian juga angin yang tenang disebut al-

Shaum. 

Secara terminologis, menurut Sayyid 

Muhammad Sayyid Thantawiy, puasa adalah 

menahan dan menjauhkan diri dari hal-hal yang 

membatalkan puasa, dari terbit fajar hingga 

terbenam matahari dengan disertai niat (al-

Fiqh al-Muyassar: 170). Muhammad ibn Ismail 

al-Kahlani mendefinisikan puasa dengan 

menahan diri dari makan, minum, dan 

hubungan seksual dan lain-lain yang telah 

diperintahkan menahan diri dari padanya 

sepanjang menurut cara yang telah ditentukan 

oleh syara'. Wahbah Zuhaili mendefinisikanya 

dengan menahan diri di siang hari dari segala 

yang membatalkan sejak terbit fajar sampai 

terbenam matahari atau menahan diri dari 

syawat perut dan faraj dan dari sesuatu yang 

masuk ke rongga perut dan faraj dan dari 

sesuatu yang masuk ke rongga–rongga seperti 

obat-obatan, makanan, minuman dan lain-lain 

pada masa tertentu 

Dari beberapa definisi diatas dapat ditarik 

pengertian umum puasa, yaitu suatu ibadah 

yang diperintahkan Allah kepada hamba nya 
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yang beriman dengan cara mengendalikan diri 

dari syahwat makan, minum dan hubungan 

seksual serta perbuatan-perbuatan yang 

merusak puasa pada waktu siang hari sejak 

terbit fajar sampai terbenam matahari. Hal ini 

sebagaimana Firman Allah SWT : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ma'af 

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 
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fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu 

sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah 

kamu campuri mereka itu, sedang kamu 

beri'tikaf [115] dalam mesjid. Itulah larangan 

Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. 

Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya 

kepada manusia, supaya mereka bertakwa. 

(QS.Al-Baqarah : 187) 

 

Puasa dalam arti menahan diri dari segala 

yang membatalkan dan merusak nilai puasa 

menurut imam alGhazali dibagi kepada tiga 

tingkatan. Pertama, puasa umum, yaitu puasa 

dengan hanya menahan diri dari makan dan 

minum serta hubungan seksual. Kedua, kuasa 

khusus, yaitu di samping pengertian puasa 

umum di atas ditambah mengendalikan diri 

dari perkataan, pandangan, pengelihatan, dan 

perbuatan anggota tubuh yang cenderung 

kepada yang tidak baik. Ketiga, puasa khawas 

al-khawash, di samping pengertian kedua 

tingkatan puasa di atas ditambah dengan puasa 

hati atau menahan hati dari segala keinginan 

dan pemikiran keduniaan. 

 Tujuan puasa adalah untuk membersihkan 

jiwa manusia baik sari sifat-sifat tercela 

maupun dari dosa-dosa yang telah dilakukan. 

Dalam tujuan ini, puasa mirip seperti zakat yang 
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berfungsi membersihkan harta manusia. 

Karena itu, Rasullah sendiri mengatakan bahwa 

puasa adalah zakat badan manusia, 

sebagaimana sabda Rasulullah SAW berikut 

 

 

 

 

 

Artinya: Tiap-tiap sesuatu ada zakatnya dan 

zakat jasad adalah puasa (HR. Ibnu Majah) 

 

Puasa merupakan ibadah yang pahalanya 

hanya Allah yang tahu. Berbeda dengan ibadah-

ibadah lainnya yang seringkali Allah SWT 

menyebutkan jumlah pahalanya, dalam 

puasa Allah SWT mengatakan bahwa Allah 

sendiri yang akan membalas pahala orang-

orang yang berpuasa. Rasulullah SAW 

bersabda: 

 

 

 

 

 

Artinya: Semua amal manusia adalah bagi 

manusia itu sendiri kecuali puasa, sesungguhnya 
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puasa itu untuk-ku dan hanya Aku yang dapat 

menilainya. (HR. Muttafaq'alaih) 

 

Orang yang berpuasa akan diistimewakan 

oleh Allah SWT di akhirat kelak. Allah SWT 

mempersiapkan pintu khusus, yang dinamakan 

rayyan, bagi orang-orang yang berpuasa untuk 

masuk surga. Dalam sabda Rasullah disebutkan: 

 

 

 

 

 

 

 

Dari Sahal dari Nabi Muhammad SAW bersabda: 

"sesungguhnya di surga ada pintu yang bernama 

rayyan yang akan dimasuki oleh orang-orang 

yang berpuasa pada hari kiamat dan tidak boleh 

dimasuki oleh orang-orang selain mereka. 

Dikatakan ; Dimanakah orang-orang yang 

berpuasa itu ? Maka mereka berdriri, yang tidak 

seorangpun masuk selain mereka. Ketika mereka 

telah masuk lalu ditutuplah Pintunya sehingga 

tidak ada seorang pun masuk kedalamnya. (HR. 

Bukhari). 
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Hukum Puasa Ramadhan 

Puasa bulan Ramadhan hukumnya wajib bagi 

seluruh umat Islam. Hal ini berdasarkan al-

Qur'an, al-Sunah dan Ijma' Ulama. Puasa 

Ramadhan disyariatkan pada tahun kedua 

Hijriah, yaitu tahun kedua sesudah Nabi 

Muhammad SAW berpindah ke Madinah. Dalam 

al-Qur'an perintah puasa terdapat dalam surat 

alBaqarah ayat 183 yang berbunyi:  

 

 

 

 

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, 

diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana 

diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu 

agar kamu bertakwa," 

 

Dalam Sunah, kewajiban puasa terdapat 

dalam Hadist Rasullah SAW berikut:  

 

 

 

 

Dari Ibn Umar r.a. sesungguhnya Rasullah 

SAW. Berkata : "Islam dubangun diatas lima 

pondasi: Pengakuan bahwa tidak ada Tuhan 

selain Allah dan Muhammad Rasullah, 
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mendirikan shalat, membayarkan zakat, puasa 

pada bulan Ramadhan, dan haji ke Baitullah bagi 

orang yang mampu."(HR. Bukhari dan Muslim). 

Sedangkan dasar ijma' adalah bahwa umat 

Islam telah sepakat atas wajibnya puasa pada 

bulan Ramadhan dan puasa dimaksud 

merupakan salah satu rukun Islam. Orang yang 

mengingkari kewajibannya dipandang kafir 

atau murtad dari Islam. 

 

Syarat–Syarat Puasa 

Syarat-syarat puasa secara garis besar ada 

dua macam, yaitu syarat wajib puasa dan syarat 

sah puasa. 

1. Syarat Wajib Puasa 

a. Islam. 

b. Baligh 

c. Berakal. 

d. Kuat puasa 

 

2. Syarat Sah Puasa 

a. Islam 

b. Berakal 

c. Suci dari hal-hal yang melarangnya untuk  

            berpuasa, seperti haidh dan nifas 

d.Puasa pada waktu-waktu yang 

dibolehkan. Diharamkan puasa pada dua 
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hari raya dan hari tasyriq (tanggal 11-13 

bulan Dzul Hijjah) 

Rukun Puasa 

Adapun rukun puasa ada 2 , yaitu : 

1. Niat berpuasa semata-mata karena 

didorong oleh iman dan mengharapkan 

ridha serta pahala dari Allah SWT. Yang 

dimaksud dengan niat di sini adalah 

berkehendak atau berkeinginan untuk 

mengerjakan puasa pada besok harinya, 

dengan sadar dan sengaja yang 

dilakukan di malam hari sebelum terbit 

fajar. Adapun lafazh niatnya adalah:  

 

 

 

 

 

"Saya niat berpuasa fardlu di bulan 

Ramadlhan tahun ini, semata-mata 

karena didorong oleh imman dan 

mengharapkan ridla serta pahala dari 

Allah Ta'ala." 

 

Menurut jumhur ulama, niat harus 

dikerjakan pada malam hari. Puasa yang 

tidak memakai niat di malam harinya 

dipandang tidak sah. Yang dimaksud 
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niat di sini adalah niat puasa bulan 

Ramadlhan, karena menurut mereka 

pada puasa sunat dibolehkan 

melaksanakan niat di siang har sebelum 

makan dan minum. 

Selain itu menurut madzhab Syafi’i, 

niat puasa Ramadhan harus di ulang 

setiap malam karena hari-hari dalam 

bulan adalah hari-hari yang berdiri 

sendiri, sehingga setiap hari di bulan 

Ramadhan membutuhkan niat 

tersendiri. (al-Fiqh al-Manhaj ‘ala 

Mazhab al-Imam al-Syafi’i, Jil. 2:83) 

Hanafiyah, Hanabilah dan Malikiyah 

memandang niat sebagai rukun dengan 

alasan bahwa puasa Ramadhan adalah 

ibadah yang harus dilakukan dengan 

kehendak dan kemauan sendiri dan 

dengan ikhlas dalam rangka 

melaksanakan perintah Allah SWT. 

Keinginan dan keikhlasan dalam ibadah 

hanya dibuktikan melalui niat. Tanpa 

niat, ibadah puasa tidak dapat 

dipandang sebagai ibadah, karena boleh 

jadi ia sebagai pekerjaan biasa saja. 

Dalam hal ini, sesuai dengan pengertian 

syarat, niat berada di luar puasa itu 
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sendiri. Oleh karena itulah dilaksanakan 

sebelum terbit fajar atau 

sebelum waktu menahan diri dari yang 

membatalkanya tiba. Jika dilakukan 

setelah waktu menahan, maka niat 

tersebut tidak sah. Bila niat tidak sah, 

maka puasanya menjadi tidak sah pula. 

Para ahli fiqh mazhab Syafi'i 

memandangnya sebagai rukun seperti 

halnya menahan dari segala yang 

membatalkan. 

 

2. Meninggalkan segala sesuatu yang 

dapat membatalkan puasa sejak terbit 

fajar sampai terbenam matahari. 

Tentang waktu berpuasa, Allah SWT 

berfirman : 
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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 ma'af 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, (tetapi) janganlah 

kamu campuri mereka itu, sedang kamu 

beri'tikaf[115] dalam mesjid. Itulah 

larangan Allah, Maka janganlah kamu 

mendekatinya. Demikianlah Allah 

menerangkan ayat-ayat-Nya kepada 

manusia, supaya mereka bertakwa.. 

(alBaqarah : 187) 

 

Sunah-Sunah Puasa 

1. Menyegerakan berbuka apabilatelah 

nyata dan yakin bahwa matahari sudah 
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terbenam. Sabda Rasullah SAW: Dari Sahl 

bin Sa'ad, sesungguhnya Rasullah SAW 

bersabda, 

 

"Manusia Senantiasa dalam kebaikan 

selama mereka menyegerakan berbuka 

puasa." (HR. Bukhari dan Muslim). 

 

2. Berbuka dengan korma atau sesuatu yang 

manis atau dengan air. Sabda Rasullah: 

Dari Anas, Nabi Muhammad SAW berbuka 

sebelum Shalat, kalau tidak ada dengan 

kurma maka beliau minum beberapa 

teguk (HR. Tirmidzi). 

 

3. Berdoa sewaktu berbuka puasa. Salah satu 

doa yang dapat dibaca saat berbuka puasa 

adalah:  

 

 

 

 

 

 

Artinya: "Ya Allah aku berpuasa semata-

mata karena Engkau, kepada-Mu aku 

beriman, dan atas rizki-Mu aku berbuka, 
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dengan rahmat-Mu wahai Dzat Yang 

Maha Pengasih di antara para Pengasih". 

4. Makan sahur sesudah tengah malam, 

dengan maksud supaya menambah 

kekuatan berpuasa. Sabda Rasullah SAW: 

Dari Anas, Rasullah SAW telah berkata : 

 

"Makan sahurlah kamu, sesungguhnya 

makan sahur itu berkah (menguatkan 

badan menahan lapar karena puasa)" 

(HR.Bukhari dan Muslim). 

 

5. Menta'khirkan makan sahur sampai kira-

kira 15 menit sebelum fajar. Sabda 

Rasullah SAW: Dari Abu Hazim, Rasullah 

SAW telah berkata: “Senantiasa umatku 

dalam 

kebaikan selama mereka menta'khirkan 

sahur dan mensegerakan berbuka" (HR. 

Ahmad). 

 

6. Memberi makanan untuk berbuka kepada 

orang yang berpuasa. Sabda Rasullah 

SAW:  

“Barang siapa memberi makanan untuk 

berbuka bagi orang yang berpuasa, maka 

ia mendapat ganjaran sebanyak ganjaran 

orang yang berpuasa itu, dengan tidak 
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mengurangi sedikitpun pahalanya " (HR. 

Tirmidzi). 

 

7. Hendaklah diperbanyak sedekah selama 

dalam bulan puasa. Sabda Rasullah SAW: 

dari Anas, ditanyakan orang kepada 

Rasullah SAW:  

 

"Apakah sedekah yang lebih baik?" jawab 

Rasullah SAW, " Sedekah yang paling baik 

pada bulan Ramadhan" (HR. Tirmidzi). 

 

8. Memperbanyak membaca al-Qur'an dan 

mempelajarinya, (belajar atau mengajar) 

karena mengikuti perbuatan Rasullah 

SAW. 

 

Perkara Yang Membatalkan Puasa 

Ahli fiqih membagi hal-hal yang membatalkan 

puasa kepada dua bentuk, yaitu: yang wajib 

meng-qadha dan sesuatu yang membatalkan, 

dan sesuatu yang wajib meng-qadha dan 

membayar kaffarat. Adapun yang termasuk hal 

yang membatalkan puasa dan wajib mengqdha-

nya adalah : 

1. Makan dan minum dengan sengaja 

Seseorang yang sengaja makan dan 

minum pada siang hari Ramadhan, 
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puasanya dinyatakan batal. Hal ini sudah 

menjadi kesepakatan para ahli fiqh  

berdasarkan firman Allah SWT sebagai 

berikut : 

“Dan Makan minumlah hingga terang 

bagimu benang putih dari benang hitam, 

Yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah 

puasa itu sampai (datang) malam…….” 

(QS. Al-Baqarah: 187) 

 

Ayat ini menerangkan kebolehan 

makan dan minum itu hanya sejak 

terbenam matahari sampai terbit 

fajar.Setelah itu tidak lagi dibolehkan 

makan dan minum karena seseorang 

sudah wajib menyempurnakan puasanya 

sampai terbenam matahari. Orang yang 

sengaja membatalkan puasanya dengan 

makan dan minum bukan karena uzur, di 

samping ia berdosa tidak melaksanakan 

kewajiban berpuasa, diwajibkan meng-

qadha atau menggantinya di hari lain. 

Akan tetapi seseorang sengaja 
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membatalkan puasanya karena uzur, 

seperti sedang dalam keadaan sakit atau 

dalam perjalanan, maka dia tidak 

dihukum berdosa, namun tetap 

diwajibkan menqadhanya pada hari lain. 

Hal itu ditegaskan dalam alQur'an (QS 

2:185). Orang yang sedang berpuasa, 

kemudian ia makan dan minum karena 

lupa, menurut kesepakatan ulama 

puasanya tidak batal, berdasarkan Hadist: 

Dari Abu Huarairah r.a. sesungguhnya 

Nabi SAW bersabda:  

 

"Orang yang lupa bahwa dia sedang dalam 

berpuasa, lalu dia makan dan minum 

maka hendaklah dia menyempurnakan 

puasanya, karena sesungguhnya Allah 

telah memberinya makan dan minum, 

"(HR. Bukhari dan Muslim). 

 

2. Muntah dengan sengaja 

Seseorang yang dalam keadaan puasa 

kemudian dengan sengaja memuntahkan 

sesuatu dari perutnya, maka puasanya 

menjadi batal. Hal ini sesuai dengan 

hadist Nabi Muhammad SAW. Dari Abu 

Hurairah r.a. Rasullah SAW. Bersabda: 
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" Barang siapa yang muntah dengan tidak 

sengaja tidak mengqodho puasanya. Dan 

siapa yang sengaja muntah maka 

hendakalah ia mengqodho puasanya." 

(HR. Abu Daud, Tirmizi, Ibn Majah dan Ibn 

Hibban). 

 

3. Haid dan Nifas 

Para ulama telah sepakat menetapkan 

batalnya puasa seseorang apabila darah 

haid dan nifas telah disepakati sebagai 

salah satu syarat sah puasa. Jika syarat ini 

tidak terpenuhi, maka puasa tidak sah. 

 

4. Istimna' 

Yang dimaksud istimna' adalah sengaja 

bersenang-senang mengeluarkan air 

sperma, baik dilakukan dengan onani, 

mencium isteri, memandang aurat lawan 

jenis ataupun mengkhayal melakukan 

hubungan seksual. Fuqaha sepakat 

mengatakan bahwa istimna' dengan 

segala bentuknya adalah membatalkan 

puasa dan bagi orang yang melakukanya 

meng-qadha di hari lain. 
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5. Kedatangan penyakit gila saat sedang 

berpusa Salah satu syarat syah puasa 

adalah berakal. Jika seseorang yang 

sedang berpuasa lalu penyakit gilanya 

muncul, maka puasanya menjadi batal 

karena persyaratan berakal tidak 

terpenuhi. 

 

Yang termasuk membatalkan puasa dan 

mewajibkan qadha dan kaffarat menurut 

jumhur fukaha hanyalah melakukan hubungan 

seksual di siang hari Ramadhan. Hubungan 

seksual yang membatalkan puasa dan 

mewajibkan qadha dan kaffarat ada dua. 

Pertama, yang dilakuakan dengan kehendak 

sendiri dan dia mengetahui bahwa hal itu 

dilarang. Oleh sebab itu orang yang melakukan 

hubungan seksual disiang hari Ramadhan 

karena terpaksa tidak membatalkan puasa dan 

tidak pula wajib meng-qadha dan membayar 

kaffarat. Demikian juga tidak wajib kaffarat bagi 

orang yang lupa bahwa ia berpuasa atau tidak 

mengetahui sama sekali bahwa hal ini dilarang. 

Hal ini tentu bisa terjadi bagi orang yang baru 

masuk Islam atau tinggal di daerah tidak 

terjangkau oleh dakwah Islamiyyah. Kedua, 

puasa itu dibatalkan langsung dengan 

hubungan seksual. Seseorang yang telah batal 
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puasanya disebabkan oleh hal-hal lain yang 

membatalkan, kemudian melakukan hal seksual 

di siang hari itu tidak diwajibkan membayar 

kaffarat, karena hubungan seksual tidak secara 

langsung membatalkan puasanya. Namun 

demikan dia wajib meng-qadha puasanya yang 

telah batal itu. Akan tetapi seseorang yang 

sengaja meminum sedikit air untuk 

membatalkan puasa dengan maksud 

melakukan hubungan seksual dan menghindar 

dari kaffarat, maka dia tetap wajib menqadha 

dan membayar kaffarat karena pada hakikatnya 

puasa dibatalkan untuk hubungan seksual. 

 

Macam-Macam Puasa 

Puasa dalam Islam ada 4 macam, yaitu: 

1. Puasa wajib, yaitu puasa Ramadhan, 

Puasa Kafarat dan puasa nadzar. 

2. Puasa sunnat, seperti puasa hari Arafah 

dan Asyura. 

3. Puasa makruh, seperti puasa yang 

disengaja pada hari–hari sesudah nisfu 

sya'ban. 

4. Puasa haram, yaitu puasa pada hari raya 

Idul Fitri, Hari raya Idul Adha dan Hari 

Raya Tasyriq  
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Puasa Wanita Menyusui dan Hamil 

Kompensasi syariah dalam ibadah adalah 

sesuai dengan ayat al-Qur’an: 

 

 

 

Bahwa Allah menyatakan adanya 

keringanan dalam malakukan ibadah sesuai 

dengan kemampuan mukallaf. Hal ini sesuai 

dengan tujuan Islam maslahatu al-ummah. 

Islam tidak akan menyusahkan pemeluknya 

untuk melakukan ibadah di luar 

kemampuannya. 

Dalam syariah tentunya ada syarat-syarat 

sebagai standar berlakunya kompensasi 

tersebut, contohnya musafir boleh tidak 

berpuasa dan mengqashar shalat dan lain-

lainnya, sebagai illat untuk melaksanakan 

keringanan. Begitu juga dalam hal puasa bagi 

wanita hamil dan menyusui, ulama’ bersepakat 

bahwa wanita hamil dan menyusui boleh untuk 

tidak melaksanakan puasa. Tetapi terjadi 

perbedaan di kalangan ulama’ dalam 

menentukan pengganti puasa bagi wanita hamil 

dan menyusui yang secara garis besar terbagi 

empat : 
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1. Pendapat Ibn Umar dan Ibn Abbas, 

perempuan hamil dan menyusui boleh 

tidak puasa dan hanya wajib 

memberimakan fakir miskin satu mud 

sesuai dengan jumlah puasa yang 

ditinggalkan. 

 

2. Pendapat Abu Hanifah, Abu Ubaid dan 

Abu Tsur, para pendukung madzhab 

Hanafi serta salah satu dari dua pendapat 

Imam Malik menyatkan bahwa 

perempuan hamil dan menyusui jika 

tidak berpuasa hanya diwajibkan 

mengqadha’ saja tidak wajib membayar 

fidyah. 

 

3. Menurut Mazhab Imam Syafi’i, 

perempuan hamil dan menyusui, jika 

tidak berpuasa, maka : 

a. Jika ia khawatir akan mendatangkan 

madharat (bahaya) tehadap dirinya, 

maka ia wajib menqadha saja. 

b. Jika ia khawatir akan mendatangkan 

madharat (bahaya)terhadap bayi yang 

disusui atau dikandunganya, maka ia 

wajib mengqadha dan membayar fidyah 
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(al-Fiqh alManhaj ‘ala Mazhab al-Imam 

al-Syafi’I, jil.2.hal.94). 

 

4. Sebagian ulama berpendapat bahwa 

perempuan menyusui jika khawatir 

terhadap anaknya serta anaknya tidak 

mau disusui perempuan lain, atau 

perempun yang menyusui tersebut tidak 

memiliki biaya untuk menyewa 

perempuan lain untuk menyusui 

anaknya, maka dia diperkenankan tidak 

berpuasa dan wajib membayar fidyah. 

 

Sedangkan dalam kasus perempuan hamil 

Imam Malik berpendapat bahwa ia tidak wajib 

membayar fidyah, tetapi waji mengqadha’ 

puasa yang telah ditinggalkan, karena 

menurutnya orang yang hamil sama seperti 

hukum orang sakit. 

 

Hikmah Puasa 

Puasa mengandung hikmah bagi yang 

melaksanakannya. Hikmah bukanlah tujuan 

utama dari ibadah puasa, melainkan tujuan 

sampingan yang secara langsung atau tidak 

dapat diterima oleh pelakunya. Ibadah puasa 

mengandung hikmah terhadap rohani dan 
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jasmani manusia. Hikmahnya terhadap rohani 

agar disiplin mengendalikan dan mengontrol 

hawa nafsu agar tidak semena-mena 

memunculkan keinginannya. Puasa mengekang 

hawa nafsu dengan mengharamkan makan dan 

minum harta miliknya yang tersedia serta 

melarang menggauli isterinya yang sah di siang 

hari, mekipun nafsunya sudah bergelora untuk 

menikmatinya. Sebab bila nafsu dibebaskan 

tanpa kendali, manusia akan menjadi budak 

hawa nafsu itu sendiri, bila hal itu terjadi, maka 

rohani manusia akan hancur. 

Allah SWT berfirman:  

 

 

 

 

 

Artinya: "Dan aku tidak membebaskan diriku 

(dari kesalahan), karena Sesungguhnya nafsu itu 

selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu 

yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya 

Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha 

Penyanyang."(QS. Yusuf:53) 

 

Imam al-Ghazali mengatakan syahwat 

adalah alat bagi syetan untuk membawa 

manusia kepada kehancuran. Untuk 
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membendung kegiatan syetan, maka syahwat 

harus ditekan, salah satu cara menekanya 

adalah puasa. 

Dalam puasa di samping dilatih 

mengendalikan hawa nafsu juga ditanamkan 

nilai-nilai moral yang luhur kepada sesamanya, 

yaitu di mana manusia disiapkan, menjadi 

manusia yang berjiwa sosial dan gemar beramal 

saleh, tidak suka berbuat hal-hal yang 

merugikan rohani dan akhlak. Hal itu 

merupakan manifestasi dari penderitaan lapar 

dan dahaga yang dirasakan selama puasa. 

Adapun hikmahnya terhadap jasmani ialah 

bahwa puasa dengan menahan makan dan 

minum, di samping membangun kekuatan dan 

ketahanan rohani juga mempertinggi kekuatan 

dan ketahanan jasmani, karena umumnya 

penyakit yang menghinggapi tubuh manusia 

bersumber dari perut yang menampung semua 

apa yang dimakan dan diminum. 

Pada hari-hari biasa, makan dan minum 

tidak ada batasnya, dapat dilakukan kapan saja 

dan dalam jumlah yang diinginkan. Hal tersebut 

berlangsung secara terus-menerus selama 

sebelas bulan. Dapat dibayangkan betapa 

sibuknya organ-organ dalam perut bekerja 

mengolah makanan dan minuman yang setiap 

saat masuk. Jika organ-organ tersebut 
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tidak di istirahatkan bisa menjadi aus dan 

akhirnya menjadi rusak. Puasa berarti 

memberikan kesempatan bagi organ-organ 

tersebut untuk beristirahat sehingga dapat 

membantu penyembuhan bermacam-macam 

penyakit. Itulah sebabnya banyak di antara 

dokter yang menganjurkan pasienya berpuasa 

di samping menjalankan pengobatan secara 

medis. Yusuf Qardhawi mengatakan jika perut 

itu merupakan sumber penyakit karena di situ 

bertampung semua makanan dan minuman, 

maka melaparkan perut adalah raja dari segala 

obat (.الَبْطُن َاْصُل َدَواء) Dengan puasa, perut 

terkosongkan dari segala makan dan minum. 

Demikan terbuktilah apa yang dikatakan 

Rasullah SAW berikut ini : 

 

 

 

"Puasalah kamu niscaya kamu menjadi 

sehat." (HR al-Thabrani). 

 

Dari uraian di atas jelaslah bahwa hikmah 

yang terkandung dalam puasa itu ada yang 

bersifat rohaniyah dan ada yang bersifat 

jasmaniyah. Kesehatan yang diakibatkan dari 

puasa bukan saja kesehatan jasmani, tetapi juga 
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kesehatan rohani. Hal ini ditegaskan dalam 

hadist yang diterima dari Abu Hurairah bahwa 

puasa itu merupakan perisai bagi seseorang 

(HR. Al-Bukhari).  

 

Perisai yang dimaksud mencakup perisai 

jasmani dan rohani. Perisai terhadap rohani 

berarti terhindar dari perbuatan yang merusak 

nilai-nilai moral atau akhlak. 
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BAB II 

QIYAM AL-LAIL 

 

Shalat Tarawih dan Witir 

 

i bulan Ramadhan disyariatkan shalat 

qiyamullail yang dinamakan shalat 

tarawih. Dinamakan dengan shalat 

tarawih karena umat Islam pada mula-mula 

berkumpul untuk shalat ini beristirahat setiap 

dua rakaat. Istilah shalat tarawih sebenarnya di 

zaman Rasulullah belum dikenal karena pada 

waktu itu shalat sunnah di bulan Ramadhan 

lebih dikenal dengan istilah “Qiyam Ramadhan”, 

sesuai dengan sabda Rasulullah, barang siapa 

yang melaksanakan shalat di bulan Ramadhan 

(man qama ramadhana) dengan iman dan 

mengharap ridha dari Allah SWT, maka akan 

diampuni dosa yang telah lalu “(HR. Bukhari). 

Istilah tarawih baru dikenal setelah dalam kitab 

Shahih al-Bukhari digunakan “kitab shalat al 

Tarawih”yang berarti shalat santai karena 

beristirahat setiap dua rakaat. 

Di kala Nabi masih hidup, para shabat shalat 

sendirisendiri di masjid dan di rumah sebagai 

shalat lail (shalat tahajud). Setelah mereka 

mengetahui shalat qiyam ini bukan shalat 

D 
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fardhu, barulah dijama’ahkan secara tetap. 

Hukumnya adalah sunnah muakaddah, boleh 

dikerjakan sendiri-sendiri di rumah-rumah dan 

di masjid/mushola dan sangat baik dikerjakan 

dengan berjama’ah. 

Disebutkan pensyariatan shalat secara 

berjamaah pada bulan ramadhan dari 

Rasulullah SAW, baik dalam bentuk perkataan 

maupun perbuatan. Secara perkataan 

disebutkan dari Jubair bin Nufair, dari Abu 

Dzarr ra. berkata, “Kami berpuasa bersama 

Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam. Beliau 

tidak shalat (malam) bersama kami hingga 

sepertiga malam berlalu kemudian beliautidak 

shalat dengan kami pada hari keenam. Beliau 

shalat bersama kami pada hari malam kelima 

hingga separoh malam berlalu. Kami berkata. 

“Wahai Rasulullah, bagaimana engkau shalat 

bersama kami pada sisa malam ini?” Beliau 

bersabda,  

 

“sesungguhnya siapa yang shalat bersama 

imam hingga selesai, maka ditetapkan baginya 

pahala mendirikan semalam suntuk” 

 

Beliau tidak shalat bersama kami hingga 

Ramadhan tinggal tiga hari. Pada malam ketiga 

beliau shalat bersama kami, juga mengajak 
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keluarga dan para istri beliau. Maka beliau 

shalat bersama kami hingga kami khawatir al-

falah. Jubair bin Nufair bartanya, “Apa artinya 

al-falah” Abu Dzar menjawab, “sahur”(Ditakhrij 

at-Tirmidzy, an-Nasa’iy dan Ibnu Majah, Hadist 

shahih). 

Hadist Abu Dzar ini merupakan nash qauly 

dari Rasulullah SAW tentang persyariatan 

shalat lail secara berjamaah dan bahkan 

menjelaskan fadlilahnya. 

Secara perbuatan, Rasulullah SAW pernah 

shalat lail secara berjamaah, seperti yang 

diriwayatkan dari Aisyah ra., dia berkata, “Suatu 

tengah malam Rasulullah SAW keluar dan 

shalat di dalam masjid. Ada beberapa orang 

yang ikut shalat bersama beliau. Pada pagi 

harinya orang-orang pada kasakkusuk. Maka 

berkumpullah orang yang lebih banyak lagi dan 

ikut shalat bersama beliau. Pada pagi harinya 

orang-orang pada kasak-kusuk membicarakan 

hal ini. Maka pada malam ketiga masjid penuh 

orang. Beliau keluar untuk shalat dan mereka 

pun mengikuti shalat beliau. Pada malam 

keempat masjid tidak mampu menampung 

kehadiran mereka, sampai akhirnya beliau 

keluar untuk shalat subuh. Seusai shalat subuh 

beliau menghadap ke arah mereka, bersaksi lalu 

bersabda, 
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 “Amma ba’d. Sesungguhnya aku tidak takut 

tempat kalian ini, tapi aku khawatir sekiranya 

hal ini diwajibkan atas kalian, sehingga kalian 

tidak sanggup mengerjakannya. “(ditakhrij 

asySyaikhani). 

 

Ketika menjelaskan hadist ini, al-Hafz izh 

Ibnu Hajar berkata, di sini terkandung anjuran 

shalat lail, apalagi pada bulan Ramadhan 

berjamaah. Sebab kekhawatiran itu tidak 

terjadi setelah masa Nabi SAW. Karena itulah 

Umar bin alKhattab melakukannya dengan 

memerintahkan Ubay bin Ka’ab sebagai 

Imamnya. 

 

Bilangan Rakaat Shalat Tarawih 

Jumlah rakaat tarawih (Qiyam Ramadhan) 

ada beberapa pendapat ulama’: 

a. Menurut ahli hadis, shalat tarawih 

sebelas rakaat (delapan rakaat qiyam 

ramadhan dan tiga rakaat witir). 

Pendapat ini berdasarkan hadis riwayat 

Aisyah ra. yang menyatakan bahwa 

Rasulullah SAW tidak pernah lebih 

(shalat malam) di bulan Ramadhan dan 

di luar bulan Ramadhan dari 

sebelasrakaat. 
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b. Menurut Jumhur (mayoritas) ulama fiqh 

(Hanafi, Syafi’i, Hambali, Daud dan lain-

lain) juga yang dilaksanakan pada masa 

sahabat Umar, Utsman, dan Ali, sholat 

tarawih 23 rakaat (20 rakaat qiyam 

Ramadhan dan 3 rakaat witir). Hal ini 

berdasarkan kecepatan para sahabat 

ketika sahabat Umar mengkoordinir 

shalat tarawih menjadi satu imam di 

bawah pimpinan Ubai bin Ka’ab dan 

waktu itu shalat tarawih dikerjakan 23 

rakaat para sahabat tidak ada yang 

menentangnya. 

 

c. Menurut ulama’ Madinah juga Imam 

Malik, shalat tarawih 36 rakaat. Dengan 

alasan bahwa seharusnya kepada 

penduduk Madinah lebih banyak rakaat 

tarawihnya agar lebih banyak mendapat 

keutamaan daripada yang lain. (Lihat 

Fathul Bari, Bidayatul Mujtahid, Al-Fiqh 

al-islami wa adilatuh, I’anatut ath-

tholibin, Hidayatul Ulama’, dll.) 

 

Bahkan dalam riwayat lain, rakaat shalat 

Tarawih ada yang 13 rakaat dan ada yang 40 

rakaat. Ibnu Taimiyah menjelaskan, “Rasulullah 
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shalat malam, baik di bulan Ramadhan atau di 

luar bulan Ramadhan dengan 11 (sebelas) 

rakaat tetapi shalatnya panjang. Hal itu 

memberatkan jamaah. Baru pada zaman 

sahabat Umar bin Khatthab lebih diringankan 

lagi, tetapi dengan 23 (dua puluh tiga) rakaat. 

Sebagian ulama salaf ada yang shalat 40 (empat 

puluh) rakaat ditambah shalat witir 3 (tiga) 

rakaat.” 

 

Doa Shalat Tarawih dan Witir 

Sesudah selesai melaksanakan shalat 

tarawih, baik 8 rakaat maupun 20 rakaat 

dianjurkan membaca doa tarawih sebagai 

berikut : 
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Artinya: Dengan menyebut nama Allah Yang 

Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala 

puji bagi Allah. Tuhan seluruh alam. Semoga 

shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan 

kepadaNabi Muhammad, seluruh keluarga dan 

sahabatnya. Ya Allah dzat yang maha 

mengabulkan permohonan para hamba yang 

memohon. Wahai Dzat Yang Maha Pengasih 

terhadap para hamba yang lemah, fakir dan 

miskin. Bebaskanlah kami, orang-orang tua 

kami dan anak-anak kami dari siksa api 

neraka. Ya Allah ya tuhan kami, jadikanlah kami 

orang-orang yang memiliki iman yang 

sempurna, sanggup melaksanakan kewajiban-

kewajiban yang engkau bebankan kepada kami, 
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selalu memelihara shalat, membayar zakat 

berusaha untuk memperoleh anugrah-Mu, 

mengharapkan ampunan-Mu, berpegang teguh 

pada petunjuk-Mu, dan menghindarkan diri 

dari hal-hal yang tidak berguna. Jadikanlah kami 

orang-orang yang zuhud terhadap dunia, gemar 

mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat, 

ridla terhadap qadla’ (keputusan-Mu), 

bersyukur atas ni’mat, bersabar terhadap 

musibah, bernaung dibawah bendera Nabi 

Muhammad SAW pada hari kiamat, mendatangi 

telaga kautsar, memasuki surga, selamat dari 

neraka, duduk di atas kursi kemuliaan, menikah 

dengan bidadari, memakai pakaian sutera, 

menikmati hidangan surga, meminum susu dan 

madu murni dengan cangkir, kendi dan gelas 

yang langsung berasal dari sumber mata air 

bersama-sama dengan orang yang telah Engkau 

anugrahi ni’mat dari para Nabi, shiddiqin, 

orang-orang yang mati syahid dan orang-orang 

yang shaleh. Merekalah sebaik-baik teman. 

Itulah anugrah dari Allah dan Allah Maha 

Mengetahui. 

Ya Allah jadikanlah kami pada malam yang 

mulia dan penuh keberkahan ini sebagai orang-

orang yang berbahagia karena Engkau terima. 

Dan janganlah Engkau jadikan kami sebagai 

orang-orang yang celaka karena Engkau tolak. 
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Ya Allah kami telah berbuat aniaya terhadap diri 

kami sendiri. Jika Engkau tidak memberi 

ampunan dan belas kasihan kepada kami, 

niscaya kami tergolong hamba-hamba-Mu yang 

merugi. Ya Allah Ya Tuhan kami, berikanlah 

kebahagiaan kepada kami di dunia dan di 

akhirat, dan selamatkanlah kami dari siksa 

neraka. Semoga shalawat dan salam senantiasa 

dilimpahkan kepada Nabi Muhammad, keluarga 

dan sahabatnya. Dan segala puji hanyalah untuk 

Allah. Tuhan seluruh alam.” 

 

 Sesudah selesai berdoa, kemudian 

dilanjutkan dengan shalat witir 3 rakaat. Boleh 

langsung tiga rakaat, boleh juga dua rakaat 

salam kemudian satu rakaat salam. Jika 

langsung tiga rakaat, maka niatnya adalah : 

 

 

 

“Saya niat melaksanakan shalat sunnah witir 

tiga rakaat menjadi makmum (imam) semata-

mata karena Allah Ta’ala” 

 

Jika dua rakaat, maka niatnya adalah: 
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“Saya niat melaksanakan shalat sunnah witir 

dua rakaat menjadi makmum (imam) semata-

mata karena Allah Ta’ala” 

 

Jika satu rakaat, maka niatnya adalah: 

 

 

 

“Saya niat melaksanakan shalat sunnah witir 

satu rakaat menjadi makmum (imam) semata-

mata karena Allah Ta’ala”  

 

ْوسِ   3x   ُسْبَحاَن اْلَمِلِك اْلُقدُّ
 

“Maha suci Allah Dzat Yang menjadi Raja Diraja 

Yang Maha Suci dari segala noda”. 
 

ْوٌس رَبُّناَ َوَربُّ اْلَمالَِئَكِة َوالرُّْوحِ      ْوٌح ُقدُّ  ُسب ُّ
 

“Maha suci Allah dari segala sifat tercela, Maha 

suci Allah dari segala noda. Engkaulah tuhan 

kami, Tuhan para Malaikat dan Tuhan Malaikat 

Jibril”. 
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 َأْشَهُد أَْن الَ اَِلَه ِإالَّ هللاُ َأْستَ ْغِفُر هللَا. َأْسأًُلَك ِرَضاكَ    

  َواْْلَنََّة َو أَُعْوُذِبَك ِمْن َسَخِطَك َوالنَّاِر.    
 

“Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah 

dan Aku memohon ampunan kepadanya. Aku 

memohon ampunan-Mu dan surga, serta 

memohon perlindungan-Mu dari murka-Mu dan 

dari neraka”.  

 

بُّ اْلَعْفَو فَاْعُف َعنَّا ََيَكِرْْيُ.   ا  للَُّهمَّ ِإنََّك َعُفوٌّ َكِرْْيٌ ُتُِ
 

“Ya Allah sesungguhnya Engkau adalah Dzat 

Yang Maha Pemaaf dan Maha Pemurah. Engkau 

senang memaafkan. Oleh karena itu, maafkanlah 

kami Wahai Dzat Yang Maha Pemurah” 

 

  ْعبُ ْوٌد(، أَْفَضُل الذ ِّْكرِّ فَاْعَلْم أَنَُّه الَ اَِّلَه إِّالَّ هللاُ )َحيٌّ َمْوُجْوٌد(، اَل اَِّلَه إِّالَّ هللاُ )َحيٌّ مَ       

 (  x 1اَل اَِّلَه إِّالَّ هللاُ )َحيٌّ ََبٌق(، اَل اَِّلَه إِّالَّ هللاُ )..      
 

“Ketahuilah, bahwa sebaik-baik dzikir adalah 

mengucap kalimat thayyibah La Ilaha Illa Allah 

(tiada Tuhan selain Allah) Dzat yang hidup dan 

terwujud. La Ilaha Illa Allah (tiada tuhan selain 

Allah) Dzat yang hidup dan Disembah. La Ilaha 
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Illa Allah (tiada Tuhan selain Allah) Dzat yang 

hidup dan Abadi. La Ilaha Illa Allah (100x)  
 

 حممد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كلمة حق عليها حنيا و عليها منوت      

 وعليها نبعث إن شاء هللا تعاىل من اآلمنني برمحت هللا وكرمه إن هللا      

 ومالئكته يصلون على النيب َيأيهاالذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.      

 

 

“Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. 

Kalimat thayyibah (Lailaha Illa Allah) adalah 

kalimat yang haqq yang dengan kalimat tersebut 

kami hidup, mati dan membangkitkan kembali 

insya Allah termasuk orang-orang yang aman. 

Sesungguhnya Allah dan para malaikat 

membacakan shalawat atas Nabi (Muhammad 

SAW). (oleh karena itu), wahai orang-orang 

yang beriman bacakanlah shalawat dan salam 

atas Nabi”. 

 

Kemudian dilanjutkan dengan membacakan 

doa witir sebagai berikut: 
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Artinya: “Dengan menyebut asma Allah yang 

Maha Pengsih lagi Maha Penyayang. Segala puji 

bagi Allah. Tuhan seluruh alam. Ya Allah 

limpahkanlah shalawat dan salam kepada Nabi 

Muhammad, baik pada orang-orang terdahulu 

maupun orang-orang kemudian. Semoga Allah 

SWT meridloi seluruh sahabat Rasulullah SAW. 

Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada-

Mu iman yang adadi, hati yang khusyu’, ilmu 

yang bermanfaat, keyakinan yang benar, amal 
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shaleh yang diterima, agama yang kokoh, 

kebaikan yang banyak, ampunan dan 

keselamatan yang sempurna, keselamatan yang 

abadi, bersyukur atas anugrah keselamatan dan 

tidak meminta-minta manusia. Ya Alla terimalah 

wudlu kami, shalat kami, puasa kami, berdiri 

kami, duduk kami, rukuk kami, sujud kami, tasbih 

kami, takbir kami, tahlil kami, bacaan kami, 

tasyahud kami, khusyu’ kami, ratapan kami, 

ibadah kami dan seluruh amal kami serta 

sempurnakanlah kesalahan (kekurangan) kami 

wahai Allah dzat yang maha Kasih Sayang. Ya  

Allah ya Tuhan kami, berikanlah kebahagiaan 

kepada kami di dunia dan akhirat, dan 

selamatkanlah kami dari siksa neraka. Semoga 

shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan 

kepada Nabi Muhammad, makhluk Allah yang 

terbaik, dan kepada seluruh keluarga dan 

shahabatnya, maha suci Tuhanmu Dzat yang 

memiliki keagungan dari apa yang mereka 

sifatkan, dan semoga keselamatan dilimpahkan 

kepada para utusan. Dan segala puji hanyalah 

untuk Allah seru sekalian alam”. 
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 Kemudian dilanjutkan dengan niat puasa 

Ramadhan sebagai berikut:  

 

َنِةِ هلِل تَ َعاىَل.         نَ َوْيُت َصْوَم َغٍد َعْن أََداِء فَ ْرِض َشْهِر َرَمَضاِن َهِذِه السَّ
 

“Saya niat berpuasa fardlu di bulan Ramadhan 

tahun ini, semata-mata karena didorong oleh 

iman dan pengharapan ridha serta pahala dari 

Allah Ta’ala”. 

 

Menurut sebagaian ulama, mem 

perbanyak salam dalam shalat Witir lebih 

afdzal. Maka, salah satu cara shalat Witir yang 

dilakukan, 2 rakaat 1 kali salam, dan dilanjutkan 

1 rakaat lalu duduk tahiyyat dan  salam. 
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BAB III 

NUZUL AL-QUR’AN 

 

ada malam 17  Ramadhan merupakan 

awal diturunkannya Al-Qur'an. Entah 

sejak kapan, setiap malam 17 Ramadhan 

umat Islam di Indonesia berbondong-bondong 

memperingati Nuzul Al-Qur’an itu. Satu 

aksioma yang tak terbantahkan, tidak ada satu  

kitab di dunia ini yang paling banyak dibaca dan 

dihafal manusia, kecuali Al-Qur'an. Hanya saja, 

tidak satupun yang berani memastikan, seluruh 

umat Islam yang membaca dan menghafal    Al-

Qur'an sekaligus memahami artinya.  

Problematika mendasar  tidak adanya  

sinkronisasi antara kemampuan umat Islam 

membaca Al-Qur'an  dengan pemahaman dan 

pengamalannya, bisa jadi karena mereka masih 

skeptis terhadap otentisitas Al-Qur'an. 

Semenjak 14 abad lalu, Allah menantang siapa 

saja yang merasa skeptis terhadap otentisitas 

Al-Qur'an, atau  menganggapnya bukan wahyu, 

tetapi buatan Nabi Muhammad SAW yang 

ummi. Tantangan itu diajukan  tiga kali selama 

periode Makah; mulai tantangan membuat 

semisal Al-Qur'an  (Q.S. At-Thur, 52:33-34), 10 

surat (Hud, 11:13), dan terakhir hanya    satu 

P 
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(1) surat terpendek (Yunus, 10:38). Setelah 

Nabi Muhammad SAW. hijrah ke Madinah, 

tantangan itu diajukan kembali (Al-Baqarah, 

2:23). Ternyata tidak satupun yang sanggup 

memenuhi tantangan, padahal saat itu banyak 

sastrawan handal. Memang, keseluruhan Al-

Qur'an merupakan mukjizat Allah. Tidak 

satupun informasi, statemen, dan komentarnya 

yang menyimpang dari fakta sosiologis-historis, 

medis, maupun seintifik. Belum lagi keindahan 

dan keseimbangan redaksinya yang begitu 

mengagumkan. 

Dari segi sosiologis-historis, otentisitas 

informasi Al-Qur'an pernah diuji dengan 

memberikan informasi mendahului zamannya. 

Yakni  ketika terjadi perang dua negara adi 

kuasa pada tahun 614 M, antara  Persia --

penyembah api--  versus Romawi yang 

beragama Nasrani, dan berakhir tragis dengan 

kemenangan Persia.  Ketika itu kaum musyrik 

Makah mengejek umat Islam yang cenderung 

mengharapkan kemenangan Romawi karena 

sama-sama beragama samawi. Kekecewaan 

umat Islam bertambah dengan ejekan itu.  

Tidak lama kemudian turunlah  surat Ar-Rum, 

30:1-5 menghibur umat Islam dengan 

menginformasikan dua hal.  Pertama, dalam  

jeda 3-9 tahun kemudian –diredaksikan Al-
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Qur’an; bidh’i sinin— perang akan terulang dan 

dimenangkan Romawi;  kedua, saat kemengan 

itu umat Islam akan bergembira --bukan saja 

karena kemenangan Romawi— tetapi 

kemenangan yang dianugerahkan Allah kepada 

mereka. Di sinilah otentisitas informasi Al-

Qur'an  diuji dan terbukti akurat dengan 

menetapkan angka pasti kemenangan   

Romawi   di saat kekalahannya, 8 tahun 

berikutnya tepatnya 622 M. Suatu hal yang 

absurd dan tidak mungkin diinformasikan 

kecuali atas kuasa Allah yang maha 

mengetahui. Apa yang terjadi jika dalam jeda 3-

9 tahun tidak ada peperangan, atau terjadi 

perang dan Romawi kalah lagi? Pasti sejak hari 

itu  Al-Qur'an  dicampakkan, karena validitas 

informasinya dianggap tidak akurat. 

Di bidang medis misalnya, bagaimana Al-

Qur'an menginformasikan  tahap penciptaan 

manusia begitu  detail, Q.S. Al-Mukminun, 

23:12-14): 

 

“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan 

manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. 

Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani 

(yang disimpan) dalam tempat yang kokoh 

(rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan 

segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami 
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jadikan segumpal daging, dan segumpal daging 

itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang 

belulang itu Kami bungkus dengan daging. 

Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang 

(berbentuk) lain. Maka Maha Sucilah Allah, 

Pencipta Yang Paling Baik”. 

 

  Prof. E. Keith Moore --ilmuan terkemuka di 

bidang anatomi dan embriologi, penerima 

Grant Award (JCB) tahun 1984 di bidang 

anatomi, dan Dekan luar biasa  di Universitas 

Toronto Kanada heran dan kagum luar biasa, 

bagaimana Nabi Muhammad SAW 14 abad lalu 

dapat menerangkan embrio dan fase 

perkembangannya begitu detail dan akurat, 

padahal ilmuan baru mengetahuinya 30 tahun 

lalu? Informasi ini  pasti sampai kepada Nabi 

Muhammad SAW dari Allah, karena hampir 

semua pengetahuan tersebut   belum diketahui 

sampai berabad-abad sesudahnya. Pendapat 

senada dikemukakan Dr.G.C. Goeringer, 

profesor embriologi medis universitas 

Georgetown, Washington D.C  dan masih 

banyak lagi temuan ilmiah kontemporer yang 

terbukti tidak berseberangan dengan Al-

Qur'an.  (Lihat, Thi Is The Truth,  Compiled By 

Dr. A.M. Rehaili, p. 13-24).  
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Tidak kalah menariknya, keserasian dan 

keindahan redaksi Al-Qur'an bisa dilacak 

secara  sistematis dengan perangkat komputer. 

Rasyad Khalifah, Ph.D. (alm.) imam masjid 

Tucson Amerika dan  pakar Biokimia dari 

Arizona-- adalah penemu rahasia keteraturan 

bilangan dalam Al-Qur'an ketika akan 

menterjemahkannya  dalam bahasa Inggris 

tahun 1968. Berawal dari rasa penasaran  

untuk menemukan makna  konkret setiap  

penggalan inisial (ahruf al muqattha’ah)  di 

awal 29 surat   Al-Qur'an. Pelacakan di mulai 

dari huruf: Qaf, Shad, dan Nun sampai akhirnya 

penelitian itu bermuara pada angka 19 sebagai 

common denominatort. Ilustrasinya, Basmalah 

terdiri 19 huruf, dan setiap penggalan katanya 

merupakan perkalian 19. Kata  ism terulang      

19 (19 x 1), Allah  disebut 2698 (19 x 142), 

rahman terulang 57  (19 x 3), rahim disebut 

114 (19 x 6), dan masih ratusan fakta keajaiban 

lain. Mengapa angka 19 yang menjadi kunci? 

Tidak lain, tema sentral  Al-Qur'an  adalah 

keesaan Allah, wahid. Kalau rahasia angka 19 

ini dikembalikan kepada  huruf arab yang 

dipakai untuk menunjukkan bilangan  

(sebelum mereka memakai  angka arab yang 

dikenal dalam ilmu hitung sekarang dengan 

rumus: huruf alif = angka 1,  ba’ = 2,  jim = 3, dal 
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= 4,  ha’ = 5,        wau =  6, zai = 7,  ha’ = 8,  tha = 

9,  ya’ = 10, kaf = 11, dst.),  ternyata angka 19 

ditulis dengan rangkain akronim   wahid  (harf  

wau = angka 6, alif= 1, ha’= 8. dan dal= 4).  

Dengan demikian, misteri angka 19  dalam Al-

Qur'an  yang baru diketemukan dengan 

komputer itu  berarti  wahid,  keesaan Allah 

swt. 

Temuan  rahasia angka 19 dalam Al-Qur'an  

ini telah dipublikasikan dalam majalah 

Scientific American bulan September 1980 dan 

dalam bukunya, The Computer Speaks: God’s 

Message to the World (1981) dan  Qur’an: Visual 

Presentation of the Miracle (1982).  

Selain itu, Abd. al-Razaq Naufal 

mendapatkan temuan lain kaitannya dengan 

keseimbangan  redaksi Al-Qur'an, antara lain; a) 

keseimbangan kuantitas kata dengan 

antonimnya, b) keseimbangan kuantitas kata 

dengan sinonim atau makna yang 

dikandungnya, c) keseimbangan kuantitas kata 

dengan kata yang menunjuk akibatnya, dll. 

Ilustrasinya, lihat Tabel I berikut. 
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TABEL 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di samping itu, ada keseimbangan khusus 

lainnya dalam Al-Qur'an, misalnya:  kata   as-

sa’ah yang didahului harf  disebut 24 kali, 

sebanyak hitungan jam dalam sehari-semalam; 

kata yaum (singular) terulang 365 kali, persis 

jumlah hari dalam tahun syamsiah;  kata 

yaumani (tatsniah / double) dan ayam (jama’ / 

plural)  disebut 30 kali, sejumlah hari dalam 

satu bulan;  kata syahrun terulang dua belas 

kali persis jumlah bulan dalam setahun,  dan 

sebagainya. Temuan Naufal ini telah 

dipublikasikan dalam karyanya, Al-I’jaz al-

‘Adadi  li Al-Qur'an al-Karim (Kemukjizatan dari 

Segi Bilangan dalam      Al-Qur'an) terdiri 3 jilid.  
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Walaupun masih menyisakan polemik, 

antara pro dan kontra, temuan investigasi 

Rasyad Khalifah dan Abd. Razaq Naufal ini tentu 

bukan kebetulan semata dan bahkan semakin 

mengukuhkan  bukti otentisitas Al-Qur'an  yang 

validitasnya dijamin  Allah sampai akhir nanti, 

sebagaimana dinyatakan  dalam surat   Al-Hijr, 

15:9:   

 

“Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan 

Al Qur'an, dan sesungguhnya Kami benar-benar 

memeliharanya”. 

 

 Problematika kedua penyebab tidak 

adanya  sinkronisasi antara kemampuan umat 

Islam membaca Al-Qur'an  dengan kualitas 

pemahamannya, bisa jadi karena persepsi 

mereka, “Bahasa Arab sulit dipelajari, demikian 

halnya mangkaji Al-Qur'an  yang berbahasa 

Arab” 

Dalam konteks keindonesiaan, dalih 

semacam ini bisa jadi benar karena mereka 

dilahirkan dengan latar  budaya, etnis, dan 

bahasa ibu yang berbeda. Sejak lahir sampai 

usia sekolah, umumnya mereka lebih banyak 

berkomunikasi dengan bahasa daerahnya. 

Misalnya, saudara kita yang lahir di Aceh, 

berkomunikasi dengan bahasa Aceh; dari 
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Sulawesi berbahasa Makasar; dari Kalimantan 

berbahasa Banjar; dari Jawa berbahasa Jawa, 

dan begitu seterusnya. Di bangku sekolah dan 

dalam transaksi publik lainnya, tentu saja 

bahasa Indonesia yang dominan dijadikan 

sebagai bahasa pengantar. Bahasa Arab hanya 

digunakan kelompok minoritas; kaum santri 

dan elitis mahasiswa di fakultas tertentu. 

Jadilah bahasa Arab sebagai barang langka dan 

hanya menjadi media komunikasi  kelompok 

kecil, sehingga timbul persepsi: bahasa Arab 

sulit. 

 Hanya perlu diingat, Allah menurunkan 

Al-Qur'an berbahasa Arab sebagai kitab 

petunjuk agar dipahami (Q.S. Yusuf,12:2; Az-

Zukhruf, 43:3). Dengan nada serius Allah 

menjamin   Al-Qur'an   mudah dikaji tanpa  

diskriminatif.  Semua orang tanpa pandang 

suku, ras, dan bahasa pasti bisa menyerap Al-

Qur'an. Hal ini sudah diperhitungkan Allah, 

sebagaimana dinyatakan empat (4) kali dalam 

firmannya (Q.S. Al-Qomar, 54:17, 22, 32, 40): 

“Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al 

Qur'an untuk pelajaran, maka adakah orang 

yang mengambil pelajaran”? 

 Sekali lagi, kemudahan yang dijanjikan 

Allah swt. tidak diskriminatif; diberikan 

kepada siapapun dan di manapun. Pada 
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dasarnya, makhluk yang bernama manusia 

pasti mampu berbahasa Arab. Sebab pedoman 

dan juklak hidupnya adalah Al-Qur'an yang 

berbahasa Arab, bukan kitab lain (Q.S. Al-

Baqarah, 2:185). Pertanyaannya, mau nggak 

mengkaji Al-Qur'an, fahal min muddakir? 

 Alternatif  ketiga penyebab tidak adanya  

sinkronisasi antara kemampuan umat Islam 

membaca Al-Qur'an  dengan kualitas 

pemahamannya, mungkin karena alasan tidak 

ada waktu atau tidak sempat karena seabrek 

kesibukannya. Inilah alasan klasik yang 

seringkali dilontarkan oknum pejabat, 

pengusaha, birokrat, dan sebagainya. 

 Kalau ada yang mengklaim tidak ada 

waktu untuk mengkaji Al-Qur'an, tidak sempat, 

dan waktu sudah habis untuk bekerja, padahal 

sebelum makan pagi sudah khatam membaca 

setumpuk koran, tengah hari masih sempat 

melihat telenovela, sorenya melalap habis 

beberapa judul komik, habis maghrib 

nongkrong di depan TV sampai larurt malam, 

bahkan siaran langsung pertandingan bola 

menjelang subuhpun ditunggu. Itu artinya 

terang-terangan mengingkari nikmat Allah.  

Bagaimana tidak, mengapa giliran  Al-Qur'an 

yang sejak lahir diklaim sebagai juklak 

kehidupannya  malah tidak  disentuh, dibaca, 
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dikaji, dan disepelekan sedemikian rupa? Ini 

sama saja  melecehkan  Al-Qur'an dan tanpa 

sadar telah menyulut api azab dan sanksi 

dunia-akhirat: pertama, diberikan kehidupan 

yang sempit; rizki dicabut, hati menjadi ciut; 

stres, tidak tentram, dsb., dan kedua, di akhirat 

nanti digiring dalam kondisi  buta (Q.S. Thoha, 

20:124-126). 

 Dewasa ini fenomena religiositas 

masyarakat Indonesia semakin mengemuka. 

Kajian Al-Qur'an   tidak sekedar menarik 

perhatian akademisi atau elitis tertentu, tetapi 

juga menyita perhatian masyarakat awam 

(populis) yang akhir-akhir ini merasa 

terbelenggu pelbagai kecenderungan 

materialisme dan nihilisme modern. Mereka 

membutuhkan siraman Al-Qur'an yang bisa 

memuaskan akal budinya, menentramkan 

jiwanya, memulihkan kepercayaan dirinya 

yang nyaris punah  akibat dorongan kehidupan 

materialistis dalam pelbagai konflik idiologis. 

 Dalam realitasnya, banyak metode 

mengkaji Al-Qur'an yang ditawarkan, mulai 

metode: Iqra’, Al-Barqi, Buraq, Qiraati, dll. Bagi 

pemula, metode di atas  cukup mudah dan  

teruji efektifitasnya terutama untuk target 

lancar membaca Al-Qur'an.   
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Hanya saja, rasa-rasanya fenomena 

antusiasme masyarakat tersebut perlu 

ditingkatkan; dari sekedar mengejar target 

lancar membaca Al-Qur'an ke arah substansi 

pemahaman yang baik dan memadai. Karena 

komitmen untuk merealisasikan ajaran Al-

Qur'an   dalam perilaku keseharian sulit (baca: 

mustahil) terwujud tanpa itu. Ada beberapa 

lembaga Islam yang menawarkan program 

pemahaman Al-Qur'an yang terbukti efektif 

dan efisien, misalnya: Terjemah Al-Qur'an 

Sistem 40 Jam Masjid Istiqlal Jakarta, Sistem 

Granada, dsb. 

Peringatan Nuzul Al-Qur'an jangan sekedar 

seremonial kosong, tetapi harus dijadikan   

komitmen bersama untuk meningkatkan 

kualitas dan kuantitas bacaan Al-Qur'an, 

pemahaman, dan merealisasikannya dalam 

perilaku keseharian, baik sebagai individu, 

bermasyarakat, maupun bernegara.  
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BAB IV 

ZAKAT MAL DAN ZAKAT FITRAH 

 

Pengertian, Dasar Hukum, dan Fungsi Zakat 

ata zakat merupakan kata dasar 

(masdar) dari zaka yang berarti 

tumbuh, bersih, berkembang dan 

berkah. Seseorang yang membayar zakat 

karena keimanannya niscaya akan memperoleh 

kesucian, kebaikan dan keberkahan yang 

berlimpah. 

Zakat juga berarti kesuburan, thaharah, dan 

barakah yang dapat memberikan pengaruh 

besar kepada setiap perkara1. Hal ini 

dimaksudkan bahwa dengan adanya zakat 

diharapkan akan mendatangkan kesuburan 

pahala dan sebagai manifestasi dari kesucian 

jiwa dari sifat kikir dan dosa2. Menurut 

terminologi syari’ah, zakat berarti kewajiban 

atas harta atau sejumlah harta tertentu untuk 

kelompok tertentu dalam waktu tertentu 

dengan cara dan syarat tertentu (Wahbah Az-

Zuhailiy dalam kitab Al-Fiqh ul-Islamy wa 

Adillatuhu).  

 
1 Ar-Raghib al-Ashfahani, Mu’jam Mufradat Alfazi al-Qur’an, (Beirut: Darul Fikr, tt), hal. 218 
2 Tengku M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Pedoman Zakat, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), 
hal.3. 

K 
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Muhammad Ibnu Isma’il al-Kahlany 

menyatakan bahwa istilah zakat digunakan pula 

untuk shadaqah wajib, shadaqah sunah, 

nafaqah, kemaafan (‘afwu), dan kebenaran3. 

Penjelasan tersebut tidak bertentangan 

dengan ayat-ayat yang bersumber dari al-

Qur’an, antara lain:  

 

َهبَ  َيْك ِنُزونَ  َوالَِّذْينَ     ةَ  الذَّ  َسِبْيلِ  ِف  َوالَيُ ْنِف ُق ْوََنَا َواْلِفضَّ

ْرُهمْ  هللاِ        أَلِْيمٍ  بَِعَذابٍ  فَ َبشِّ
 

Dan mereka orang-orang yang menyimpan emas 

dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan 

Allah, maka beritahukanlah mereka, (bahwa 

mereka akan mendapat) siksa yang pedih. (QS. 

at-Taubah/9:34).  

 

ْوبَةَ  ُهَويَ ْقَبلُ  هللاَ  َأنَّ  يَ ْعَلُموا  أَلَْ       َوََيُْخذُ  ِعَباِدهِ  َعنْ  الت َّ

وَّابُ  ُهوَ  هللاَ  َوَأنَّ  الصََّدقَاتِ         الرَِّحْيمُ  الت َّ
 

Tidakkah mereka mengetahui, bahwasanya 

Allah menerima taubat dari hamba-hambaNya 

dan menerima zakat, dan bahwasanya Allah 

 
3 Muhammad bin Isma’il al-Kahlany, Subul as-Salam, (Bandung: 
Maktabah Dahlan, tt.), jilid 2, hal. 120. 
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Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. 

(QS. at-Taubah/9:104)    

 

 اْلَاِهِلنْيَ  َعنِ  َوَأْعِرضْ  ِِبلُعْرفِ  َوْأُمرْ  الَعْفوَ  ُخذِ    

 

Jadilah engkau pema’af dan suruhlah orang 

mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah 

dari orang-orang yang bodoh.(QS. al-

A’raf/7:199.  

 

 َوالنَّْخلَ  َوَغْْيََمْعُروشَاتٍ  َمْعُروشَاتٍ  َجناَّتٍ  أِّْنَشأَ  الَِّذى َوُهوَ     

هُ  ُُمْت َِلًفا َوالزَّرْعَ      ُُ انَ  َوالزَّيْ تُ ْونَ  ُأُك ُل  َوَغْْيَ  ُمَتَشاِِبًا َوالرُّمَّ

هُ  َوأَُتوا أََْثَرَ  ِإَذا ََثَرِهِ  ِمنْ  ُك ُلوا ُمَتَشاِبهٍ        َحَصاِدهِ  يَ ْومَ  َحقَّ
 

“Dan Dialah (Allah) yang menjadikan kebun-

kebun yang berjunjung dan tidak berjunjung, 

pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-

macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa 

(bentuk dan warnanya), dan tidak sama 

(rasanya). Makanlah dari buah (yang bermacam 

itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di 

hari memetik hasilnya (dengan keluarkan 

zakatnya).” (QS. al-An’am/6:141) 

 



58 
 

Pernyataan al-Kahlany tersebut dipertegas 

lagi oleh al-Mawardi4  bahwa kata shadaqah 

kerap kali dipergunakan al-Qur’an dan al-

Sunnah dalam arti zakat, hanya saja adat 

kebiasaan (‘urf) telah mengurangi nilai kata 

tersebut5 .  

Lebih lanjut, beliau menyatakan bahwa 

penggunaan kata tersebut adalah dikarenakan 

bahwa orang yang memberikan zakat 

menggambarkan kebenaran imannya dan 

melambangkan bahwa ia membenarkan adanya 

hari pembalasan6. Untuk itulah, mengapa kata 

zakat berdampingan erat dengan kata shalat 

sebanyak 28 tempat di dalam al-Qur’an dan 10 

tempat dalam al-Hadis7. 

Dalam pemungutan zakat sebagai salah-satu 

yang disyariatkan dalam Islam, bukan semata-

mata bertujuan untuk mengumpulkan harta. 

Tidak pula yang menjadi tujuan 

disyariatkannya zakat adalah hanya untuk 

 
4 Beliau adalah Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Bashri, seorang 

pemikir Islam dan salah seorang dari ulama fiqih golongan Syafi’iyah serta seorang ahli 
dalam bidang politik pada masa pemerintahan Abbasiah. Lahir di Bashrah pada tahun 364 
H. dan wafat pada tanggal 450 H.    
5 M. Tengku Hasbi Ash-Shiddieqy, op.cit. 
6 Ibid. 
7 Yusuf Qardhawi, Fiqih Zakat, (Beirut: Muassasah Risalah), jilid 2, hal. 854. Dalam Fiqih 

Sunnah karya Sayyid Sabiq, dikatakan bahwa kata zakat bergandengan dengan kata shalat 
dalam        al-Qur’an sebanyak 82 tempat.  Dalam hal ini, kemungkinan yang dimaksud 
berampingan erat antara kata shalat dengan zakat adalah benar-benar menyatu dalam satu 
kalimat, sehingga jumlahnya sedikit. Sedangkan bagi Sayyid Sabiq, kemungkinan 
dimaksudkan tidak hanya kata zakat saja, namun tampaknya kata nafkah, sedekah beliau 
mengartikannya sebagai zakat. Sehingga jumlahnya relatif lebih banyak dari yang 
dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi.   



59 
 

menolong orang yang lemah yang 

membutuhkannya dan meringankan hidup 

mereka saja. Akan tetapi, yang menjadi tujuan 

utama dari zakat itu sendiri adalah untuk 

meningkatkan harkat dan derajat hidup 

manusia di mata harta. Menjadikan manusia 

sebagai tuannya harta bukan menjadi budak 

harta8. Dengan demikian, zakat berfungsi untuk 

menetapkan nilai yang tinggi dan nilai ma’nawi 

yang asasi yang harus dipelihara oleh 

masyarakat Islam, bahkan harus ditegakkan. 

Dengan ini akan terealisasi kesempurnaan dan 

saling tanggung-menanggung dalam kehidupan 

Islam dan pada semua tata aturan Islam.  

Menurut Muhammad Said Wahbah 

sebagaimana dikutip oleh Didin Hafidhuddin 

dalam bukunya, bahwa tujuan zakat adalah: 

 

1. Menggalang jiwa dan semangat saling 

menunjang dan solidaritas sosial di 

kalangan masyarakat Islam. 

 

2. Merapatkan dan mendekatkan jarak dan 

kesenjangan sosial ekonomi dalam 

masyarakat. 

 

 
8 Ibid. 
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3. Menanggulangi pembiayaan yang 

mungkin timbul akibat berbagai 

bencana, seperti bencana alam maupun 

bencana lainnya. 

 

4. Menutup biaya-biaya yang timbul akibat 

terjadinya konflik, persengketaan dan 

berbagai bentuk kekerasan dalam 

masyarakat. 

 

5. Menyediakan suatu dana taktis dan  

khusus untuk penanggulangan biaya 

hidup para gelandangan, para 

pengangguran dan para tunasosial 

lainnya, termasuk dana untuk membantu 

orang-orang yang hendak menikah tetapi 

tidak memiliki dana untuk itu9.         

 

Perlu diperhatikan bahwa kata zakat 

dipakai dalam dua arti, yaitu subur dan suci. 

Dalam al-Qur’an telah disebutkan dua tujuan 

besar dari zakat, yaitu taţhir dan tazkiyah. 

Kedua kata tersebut dapat ditemukan dalam 

Surat at-Taubah ayat 103 yang berbunyi:  

 

 

 
9 Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 

hal. 55. 
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Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta 

mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan 

dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk 

mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) 

ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha  

Mendengar lagi Maha Mengetahui.(QS. at-

Taubah/6:103) 

Sebagaimana pula dijelaskan Yusuf 

Qardhawi dalam Fiqih Zakat, bahwa tujuan dari 

zakat itu menyangkut kepada dua elemen 

penting, yaitu pertama bagi individu-individu 

yang terlibat di dalamnya seperti muzakki dan 

mustahik serta kedua bagi kehidupan 

masyarakat umumnya10. 

Bila dilihat dari ayat al-Qur’an di atas, 

ayat tersebut menggambarkan fungsi dan 

tujuan utama zakat dari fungsi dan tujuan yang 

telah diutarakan oleh pendapat  M. Said 

Wahbah. Fungsi dan tujuan zakat itu sendiri 

yang dapat tercermin dalam individu-individu 

 
10Yusuf Qardhawi, op.cit., hal. 846. 
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yang menjalankannya dan terlibat di dalamnya, 

baik di manapun dan kapanpun zakat dapat 

diaktualisasikan secara profesional melalui 

lembaga-lembaga pengelola.    

 

Prinsip Zakat 

Dengan tujuan-tujuan yang hendak 

dicapai itulah, maka kemudian banyak prinsip-

prinsip yang digali dari zakat itu sendiri. M. A. 

Mannan11 menyebutkan bahwa bila seseorang 

dapat mengamati secara mendalam dari 

disyariatkannya zakat, maka dapat ditemukan 6 

(enam) prinsip penting di dalamnya12. Keenam 

prinsip itu adalah prinsip keyakinan (faith), 

prinsip persamaan dan keadilan (equity), 

prinsip produktivitas dan kematangan 

(productivity, maturity), prinsip nalar (reason), 

prinsip etik dan kewajaran (convenience), dan 

prinsip kebebasan (freedom)13.  

Keyakinan keagamaan seseorang 

menyatakan bahwa orang yang membayar 

zakat yakin bahwa pembayaran tersebut 

merupakan salah satu manifestasi keyakinan 

agamanya, sehingga kalau orang yang 

 
11Tentang tokoh ini telah dijelaskan pada bab terdahulu, dalam hal 

ini tidak perlu dijelaskan kembali.   
12M.A. Mannan, Islamic Economics: Theory and Practice, (Delhi: Idarah-

i-Adabiyat-i-Delli, 1970), hal. 285. 
13Ibid. 
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bersangkutan belum menunaikan zakatnya, 

belum merasa sempurna ibadahnya. Adapun 

prinsip yang kedua menggambarkan secara 

jelas apa yang menjadi tujuan zakat, yaitu 

menerapkan keadilan dalam redistribusi 

kekayaan pada umat manusia.  

Prinsip yang ketiga sebagaimana 

diungkap di atas menekankan bahwa zakat 

memang wajar harus dilunaskan karena milik 

tertentu telah menghasilkan produk tertentu. 

Hhasil (produk) tersebut hanya dapat dipungut 

setelah lewat jangka waktu satu tahun yang 

merupakan ukuran normal memperoleh hasil 

tertentu. 

Prinsip yang keempat dan kelima 

menjelaskan bahwa zakat harus dibayarkan 

oleh orang yang sehat jasmani dan rohaninya 

serta bebas  yang merasa memiliki tanggung 

jawab untuk membayar zakat demi 

kepentingan bersama. Maka, zakat tidak 

dipungut dari orang yang sedang dihukum atau 

orang yang menderita sakit jiwa. 

Prinsip terakhir menyatakan bahwa zakat 

tidak dipungut dengan semena-mena tanpa 

memperhatikan akibat yang ditimbulkannya. 

Zakat tidak akan dipungut, jika dengan 
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pemungutan itu dapat menimbulkan orang 

yang membayarnya menderita14.        

Prinsip-prinsip zakat, dalam menegakkan 

nilai ruhani, adalah seperti layaknya makan dan 

minum dalam timbangan jasmani. Oleh karena 

itu Islam menegakkan 3 (tiga) prinsip dasar 15, 

yaitu; 

a. Menyempurnakan kemerdekaan bagi 

segenap elemen masyarakat. Ini 

merupakan syariat pertama yang yang 

diketahui manusia dalam 

memerdekakan budak belian, dengan 

mewajibkan kaum muslimin 

mengeluarkan sebagian hartanya yang 

tetap untuk keperluan tersebut 

sebagaimana terdapat dalam al-Qur’an 

surat at-Taubah: 60 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 M. Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam; Zakat dan Wakaf, (Jakarta: UI Press, 1990), hal. 39-40. 
15 Yusuf Qardhawi, op.cit., hal. 883-884. 
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Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, 

hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang 

miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf 

yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) 

budak, …(QS. At-Taubah/9:60) 

 

b. Membangkitkan semangat pribadi 
manusia dan nilai-nilai 
kemanusiaannya dalam menyerahkan 
sesuatu yang bermanfaat bagi 
masyarakat, baik mental maupun 
materialnya atau menolak sesuatu 
yang buruk yang dikuatirkan akan 
terjadi. 

 
c. Memelihara akidah dan pendidikan 

yang dimaksudkan untuk mensucikan 
dasar-dasar fitrah manusia, dan 
terutama untuk menghubungkan 
manusia dengan Allah, memberikan 
pandangan kepada seseorang tentang 
hakikat tujuan hidupnya dan tentang 
kehidupan akhiratnya yang pasti 
manusia akan kembali kepadaNya.  

 

Dalam bidang ekonomi, tampaknya Islam 

dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam 

diri zakat berusaha untuk memajukan dan 

memacu kreatifitas umat untuk dapat 

menghasilkan yang bermanfaat bagi sekalian 

manusia, sehingga sifat kekhalifahan yang 
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disandang oleh manusia dapat dijalankan 

dengan profesional tanpa harus 

menghambakan kepada sesama mahluk 

lainnya. Sasaran Zakat dalam Islam Dalam al-

Qur’an telah disebutkan bahwa pihak-pihak 

yang berhak menerima (mustahik) dana zakat 

terdiri dari 8 (delapan) golongan. Hal ini 

tergambar dalam surat at-Taubah ayat 60: 

 

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, 

hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang 

miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf 

yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) 

budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan 

Allah dan orang-orang yang sedang dalam 

perjalanan ,sebagai suatu ketetapan yang 

diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui 

lagi Maha Bijaksana”. (QS. At-Taubah/9:60)  

Atas dasar ayat di atas, para ulama sepakat 

bahwa zakat hanya dapat diberikan kepada 8 

(delapan) golongan di atas saja, dikarenakan al-

Qur’an telah secara jelas menyebutkannya dan 

sebagaimana sabda Rasulullah S.A.W. dalam 

sebuah hadis:  
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ِِغهي ر هِ ِلِهِِوِهِنهب يِب ُحك مِ ِيهر ضِهِلهمِ ِِاللِهِِنَّإِ 

ِفهجهزهأهههاُِِهوِهِف ي ههاِحهكهمِهِِحهتىَِّالصَّدهقهاتِ ِف ى

ِِاألهج زاهءِ ِِت ل كِهِم نِ ُِكـ نتِهِِفهإ نِ ِِأهج زهاءِ ِِثهمهـان يهةِه

حهقَّـكِهِأهع ـطهي ـُتكِه   

 

“Sesungguhnya Allah tidak meridhai hukum Nabi 

dan selainnya dalam urusan sedekah sampai ia 

Ia (Allah) sendiri yang membaginya kepada 

delapan bagian. Jika anda termasuk dari 

golongan tersebut, niscaya aku akan memberi 

hakmu”. 

Walaupun demikian mereka berbeda 

pendapat dalam memahami masing-masing 

golongan tersebut. 

 

a. Golongan Fakir Miskin 

Menurut Mazhab Hanafi bahwa yang 

dimaksud dengan orang fakir ialah orang 

yang memiliki kurang dari satu nishab16, 

atau memiliki satu nishab yang tidak 

sempurna yang menghabiskan 

kebutuhannya. Adapun orang miskin 

 
16Nishab adalah batasan harta untuk diwajibkan dikeluarkannya 

zakat.  
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ialah orang yang tidak memiliki suatu 

apapun, sehingga memerlukan untuk 

meminta-minta bahan makanannya, atau 

untuk memperoleh sesuatu untuk 

menutupi tubuhnya17. Konsekuensi dari 

pendapat mereka ialah bahwa orang fakir 

tidak halal meminta-minta selama bahan 

makanan sehari-harinya dan tutup 

tubuhnya masih dimiliki. 

Mazhab Maliki menerangkan bahwa 

orang fakir ialah orang yang memiliki 

harta yang kurang mencukupi untuk satu 

tahun18. Sehingga bila seseorang memiliki 

harta mencapai satu nishab untuk satu 

tahun, maka ia wajib membayar zakat dan 

tidak boleh menerimanya. Sedangkan 

yang dimaksud dengan orang miskin 

menurut mereka ialah orang yang tidak 

memiliki sesuatu apapun. Maka ia lebih 

butuh daripada orang fakir19. 

Berbeda dengan kedua mazhab di 

atas, Mazhab Hambali berpendapat 

bahwa yang dikatakan sebagai fakir ialah 

orang yang tidak dapat mendapatkan 

 
17Abdul Rahman al-Jaziri, Al-Fiqhu ala Mazahibi al-Arba’ah, (Beirut: 

Daar Fikr), jilid 1, hal. 506. 
18Ibid. 
19Ibid. 
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separuh kecukupannya. Sedangkan orang 

miskin ialah orang yang  dapat 

memperoleh separuh kecukupan atau 

lebih20. 

Dalam pemahaman Ulama Mazhab 

Syafi’i, orang fakir ialah orang yang tidak 

memiliki harta sama sekali dan tidak 

memiliki pekerjaan yang halal. Atau ia 

mempunyai harta dari pekerjaan yang 

halal namun tidak mencukupi kebutuhan 

hidupnya. Sedangkan yang dimaksud 

orang miskin adalah mereka yang 

mempunyai kemampuan mendapatkan 

harta atau pekerjaan yang sama dengan 

separuh harta atau lebih yang 

mencukupinya dalam satu haul21.   

Al-Qasimi (1283-1332 H./1866-1914 

M.) berkata bahwa Ibnu Sakit dan Yunus 

berpendapat bahwa fakir miskin lebih 

baik kondisinya daripada miskin. 

Sedangkan pihak yang berpendapat 

bahwa orang fakir lebih buruk kondisinya 

daripada miskin di antaranya adalah 

Asma’i. Beliau berpedoman kepada al-

Qur’an Surat al-Kahfi ayat 79 dan al-

Baqarah ayat 273. Adapaun Ibn Arabi 
 

20Ibid. 
21Ibid. 
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berpendapat bahwa antara fakir dan 

miskin tidak ada perbedaan, mereka 

adalah sama dan berhak atas zakat.22  

Dengan demikian, sebagaimana 

terpaparkan oleh mazhab-mazhab di atas, 

baik fakir maupun miskin keduanya 

merupakan pihak-pihak yang tidak 

mempunyai kecukupan dalam memenuhi 

kebutuhannya (need) yang pokok. 

Kebutuhan yang pokok ini dikatakan oleh 

Sayyid Sabiq meliputi kebutuhan untuk 

diri dan keluarganya (isteri dan anaknya), 

kebutuhan akan makan dan minum 

(pangan), pakaian (sandang), tempat 

tinggal (papan), hewan ternak, serta 

peralatan rumah tangga dan lain 

sebagainya yang semuanya itu harus 

dipenuhi oleh golongan orang-orang kaya 

yang hartanya telah mencapai satu nishab 

atau lebih. Demikianlah Sayyid Sabiq 

dalam Fiqih Sunnah23.  

 

 
22Muhammad Jamaluddin al-Qasimi, Mahsin at-Ta’wil, (Beirut: 

Darul Fikr, 1978), j. 7, cet. ke-2, hal. 240.  
23Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Beirut: Daar Fikr, 1983), jilid 1, hal. 

324.   
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b. Golongan Amil  

Amil adalah para pekerja yang ditugasi 

oleh pemerintah atau penggantinya 

untuk mengambil harta zakat, 

mengumpulkannya, menjaga dan 

memindahkannya (membagi dan 

menyalurkannya). Termasuk orang yang 

memberi minum dan menggembala 

hewan ternak, jika zakat tersebut berupa 

ternak. Begitu pula, petugas, sekretaris, 

petugas penimbang, tukang hitung 

(akuntan), dan perangkat lainnya yang 

dibutuhkan untuk pengumpulan dan 

pembagian zakat24. Untuk para pengelola 

ini sebaiknya sudah mendapatkan 

mandat dari pemerintah. Dalam konteks 

saat sekarang ini, di mana banyak berdiri 

lembaga-lembaga pengelola zakat, 

mandat itu dapat bersifat kepastian 

hukum atas izin usaha dari pemerintah.   

 

c. Golongan Muallaf  

Mereka adalah golongan yang 

membutuhkan kasih-sayang atas masih 

lemahnya hati mereka dan memiliki 

 
24M. Abdul Qadir Abu Faris, Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat, 

(terj.) Agil Husen al-Munawar, (Semarang: Dina Utama Semarang, tt), hal. 
6. 
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simpati kepada Islam, sehingga mereka 

diharapkan kecenderungan hatinya dan 

keyakinanannya dapat bertambah 

kepada Islam25. 

Para ulama membagi mereka kepada 

dua golongan besar26, yaitu kaum muslim 

dan kaum kafir. Untuk kaum yang kedua 

ini terdiri dari dua macam, mereka yang 

memiliki kecenderungan kepada Islam 

dan mereka yang dikhawatirkan dapat 

membahayakan Islam.  

Imam Syafi’i berkata bahwa orang-

orang kafir bukan termasuk ke dalam 

golongan mualaf sebagaimana di atas. 

Abu Hanifah dan para sahabatnya 

berpendapat bahwa pemberian kepada 

kafir zimmi seperti yang pernah 

dilakukan oleh Nabi kepada Sufyan bin 

Harb, al-Aqra’ bin Habs dan Uyaynah bin 

Hishan tidak perlu lagi dikarenakan Islam 

telah berkembang pesat. Hal ini 

sebagaimana dilakukan oleh Abu Bakar. 

Pendapat demikian juga diterapkan oleh 

 
25Yusuf Qardhawi, op.cit., hal. 563.   
26Lihat, Abu Hasan bin Muhammad al-Mawardi, An-Nuktu wal 

‘Uyun; Tafsir al-Mawardi, Beirut: Muassasah Kutub Tsaqafiyyah, tt.), hal 
375-376. M. Rasyid Ridha, Tafsir al-Manar, (Beirut: Darul Fikr, tt.), j. 10, 
hal. 494-495.  
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Umar27. Asy-Sayukani berkata bahwa al-

Juba’i, al-Balakhi, Ibn Mubasyir 

membolehkan hal itu. 

Adapun untuk golongan kaum 

muslim, terbagi kepada empat macam. 

Pertama, mereka yang memiliki 

kedudukan dan pengaruh di masyarakat 

dan diharapkan berdampak positif bagi 

yang lain. Kedua, mereka yang belum 

mantap imannya dan diharapkan dapat 

lebih mantap imannya28. Untuk kedua 

golongan ini terdapat 3 (tiga) pendapat 

dari para ulama, ada yang membolehkan 

diberikannya zakat dan ada yang tidak, 

serta ada yang membolehkannya dibantu 

akan tetapi tidak dari dana zakat.  

Untuk yang ketiga, mereka yang diberi 

dengan harapan berjihad melawan para 

pendurhaka dan pembangkang zakat. 

Menurut pendapat Rasyid Ridha 

sebagimana dikutip oleh Sayyid Sabiq, hal 

ini sama dengan golongan sabilillah 

 
27 Sayyid Sabiq, op.cit., hal. 330. 
28Ibid. hal. 328. 
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sebagaimana akan disebutkan 

kemudian29.  

Keempat, mereka yang diharapkan 

darinya penunaian zakat sehingga 

mampu memperkuat hukum Islam30.  

 

d. Golongan Hamba Sahaya (Budak) 

Para ulama salaf berbeda pendapat dalam 

batasan-batasan maksud dari hamba 

sahaya. Dikatakan bahwa Ali bin Abi 

Thalib, Said bin Jubair, Laits, ats-Tsauri, 

Mazhab Hanafi dan Syafi’i berpendapat 

bahwa maksud dari kata ini adalah hamba 

sahaya yang sedang dalam proses 

memerdekakan dirinya. Akan tetapi, 

Imam Malik berpendapat bahwa hal ini 

masuk ke dalam golongan orang-orang 

yang berhutang (gharimin). Bagi Imam 

Malik, Imam Hambali, Abi Tsaur, Hasan 

Basri dan Abu Ubaid, bila hamba sahaya 

di sini adalah hamba sahaya yang hendak 

melepaskan dirinya dari perbudakan, 

berarti ia hendak menebus perbudakan 

tersebut, maka dari itu ia termasuk 

kepada golongan orang yang berhutang31. 

 
29Ibid. hal. 329. 
30Ibid. 
31Ibid. hal. 331. 
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Ulama mutaakhirin memperluas arti 

riqab di sini. Wilayah-wilayah yang 

sedang diduduki oleh musuh dan 

penjajah, keadaan masyarakatnya serupa 

dengan hamba sahaya bahkan boleh jadi 

lebih dari itu.  

M. Rasyid Ridha berkata bahwa 

bagian ini dapat dipergunakan untuk 

membantu suatu bangsa yang ingin 

melepaskan diri dari penjajahan, apabila 

tidak ada sasaran membebaskan 

perorangan32. 

 

e. Golongan Gharimin (Orang Yang 

Berhutang di Jalan Allah) 

Golongan ini dapat dibagi menjadi dua 

bagian. Pertama, orang yang mempunyai 

hutang untuk kemaslahatan dirinya dan 

kedua, orang yang mempunyai hutang 

untuk kemaslahatan masyarakat. 

Golongan Maliki mengemukakan 

beberapa persyaratan untuk bagian yang 

pertama, yaitu; hendaknya ia memiliki 

kemampuan untuk mengembalikan 

hutangnya. Hutangnya itu dalam rangka 

menunaikan ketaatan kepada Allah. 
 

32M. Rasyid Ridha, Tafsir al-Manar, (Beirut: Darul Fikr, tt.), j. 10, 
hal. 497-498.  
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Hendaknya hutangnya dibayar tepat pada 

waktunya, dan keadaan hutangnya itu 

dapat ditanggungnya33.  

Imam Syafi’i dan Imam Ibnu Hambal 

menyetujui pemberian zakat kepada 

orang terlibat hutang demi kepentingan 

umum bukan untuk foya-foya dan 

kemaksiatan34.  

Untuk orang yang meninggal 

sedangkan ia mempunyai hutang yang 

belum terbayarkan, Imam Abu Hanifah 

tidak membenarkan dilunasinya hutang-

hutangnya   itu dari dana zakat35. 
 

f. Golongan Sabilillah  

Untuk golongan ini, terdapat ulama yang 

memahami dalam arti jihad (bersungguh- 

sungguh) menegakkan kalimat Allah di 

muka bumi36. Jika pada zaman terdahulu 

menegakkannya dengan cara berperang, 

maka pada saat sekarang ini dapat 

melalui pena, pemikiran, ekonomi, politik, 

dan sebagainya37.  

 
33Yusuf Qardhawi, op.cit., hal. 596-599. 
34Ibid.   
35Ibid.  
36Al-Mawardi, op.cit. hal. 447  
37Yusuf Qardhawi, op.cit., hal. 610.  
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Al-Qasimi38 (1283-1332 H./1866-1914 

M.) mengutip pendapat a-Razi dan 

pernyataan Qaffal menyatakan bahwa 

kata sabilillah adalah berbentuk umum, 

sehingga mencakup hal-hal yang baik 

seperti mengkafani mayat, membangun 

benteng, dan menyemarakkan masjid. 

Beliau mengutip pula pendapat Ahmad, 

Ishak, dan Hasan bahwa haji menurut 

pendapat mereka termasuk kategori 

sabilillah.  

Sabilillah adalah segala sesuatu yang 

diridhai Allah dan yang mendekatkan diri 

kepada Allah, apa pun dia, seperti 

membuat jalan, membangun sekolah, 

rumah sakit, irigasi, mendirikan masjid, 

dan sebagainya, di mana manfaatnya 

untuk kaum muslim atau selain kaum 

muslim39.     

   

g. Golongan Ibn Sabil   

Golongan ini adalah mereka yang 

kehabisan bekal dalam perjalanannya 

yang tidak mempunyai harta lagi untuk 

memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan 

 
38Muhammad Jamaluddin al-Qasimi, op.cit., hal. 244. 
39M. Jawad Mughiyah, Fiqih Ja’fari, (terj.) Abu Zainab AB., (Jakarta: 

Lentera Hati, 1996), vol. 2, hal.88.  
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keluarganya yang berpergian 

bersamanya, kecuali dengan meminta 

bantuan. Terdapat ulama yang 

membolehkan diberi zakat kepada ibn 

sabil yang kehabisan bekal sedangkan ia 

kaya, di antaranya al-Qurthubi. Di lain 

pihak terdapat ulama yang tidak 

membenarkannya.  

Menurut pendapat ulama fiqih, boleh 

membagikan dana zakat kepadanya tanpa 

harus bersusah payah mencari pinjaman, 

untuk menghindarkan pedihnya rasa 

berhutang. Dan harta Allah lebih utama 

untuk memenuhi kebutuhannya40.    

Orang-orang yang membutuhkan 

suaka politik dan dibuang dari negaranya 

yang disebabkan oleh penguasa yang 

zalim dapat dimasukkan ke dalam 

kategori tersebut, demikian pendapat 

Yusuf al-Qardhawi41. 

 

 

 

 

 

 
40M. Abu Zahrah, Zakat dalam Perspektif Sosial, (terj.) Ali Zawawi, 

(Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hal. 161.  
41Yusuf Qardawi, op.cit., hal. 783-784.  



79 
 

Harta benda merupakan anugerah dan 

amanah Allah yang diberikan kepada hamba-

Nya. Oleh karena itu, di dalam harta tersebut 

ada hak Allah yang harus diberikan kepada para 

mustahik yang merupakan golongan yang 

disebut oleh Allah sebagai golongan yang 

berhak menerima zakat. Hak-hak tersebut 

merupakan kewajiban bagi para pemilik harta 

benda yang jatuh nisab untuk melaksanakan 

kewajibannya.  Pelaksanaan pembayaran zakat 

mal merupakan bagian penyucian harta dan hak 

solidaritas sosial. Berikut pemahaman 

pendapat terhadap ukuran (nisab) dan jenis 

harta (mal)  yan wajib dizakati. 

Ritl atau Ratl, harf ra’nya bisa dibaca kasrah 

atau fathah menurut Ya’qub yang bersumber 

dari Kisai. Berapa kadar satu Ritl Iraq? Pendapat 

ulama dalam hal ini bermuara pada tiga 

pendapat; (1) satu Ritl Iraq itu sama dengan 128 

Dirham, dan 4 Asba’ Dirham. Ini pendapat yang 

dipilih mayoritas ulama, (2) Satu Ritl Iraq setara 

128 Dirham, dan (3) Satu Ritl Iraq setara 130 

Dirham42. Menurut Imam Nawawi ad-Dimasyqi, 

satu Ritl Baghdad Irak itu setara, 349,16 Gram; 

 
42Muhammad bin Abi Al-Fath al-Ba’ly, Al-Mathli’ ala Abwab al-

Fiqh, (Beirut: Al-Maktab        al-Islami, 1981), hal.  8. 

Zakat Mal dan Ketentuan Nisabnya 
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atau  setara, 353,49 Gram menurut pendapat 

Imam Rafi’i43. 

Dzira’, term ini bisa disifati mudzakkar atau 

muannas sebagaimana dipilih Imam Sibawaih, 

yaitu ukuran panjang dimulai dari ujung jari 

sampai siku44.Satu dzira’ al mu’tadil (ukuran 

manusia normal, tidak terlalu pendek atau 

terlalu tinggi) sebagai berikut: 

 

a. Menurut mayoritas ulama, 1 Dzira’  

setara: 48 cm. 

b. Menurut Al-Makmun, 1 Dzira’ setara: 

41,666625 cm. 

c. Menurut Al-Nawawi Ad-Dimasyqi, 1 

Dzira’ setara: 44,720 cm. 

d. Menurut Imam Ar-Rafi’i, 1 Dzira’ setara

 : 44,820 cm. 

 

Mud merupakan jenis takaran, menurut 

ulama Hijaz sebanyak 1.3 Ritl. Sementara 

menurut ulama Iraq, satu Mud sama dengan 2 

Ritl. Menurut Al-Jauhari, satu Mud sama dengan  

¼  Sha’  45. Menurut imam Hanafi, imam Malik, 

dan Ahmad bin Hambal, satu Mud itu setara 

 
43Risalah Daftar Nishob Zakat dan Istilah Ukuran dalam Kitab Fiqih, 

loc.cit..  
44Muhammad bin Abi Al-Fath al-Ba’ly, op.cit., hal. 25. 
45Iibid., hal. 31.  
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dengan 9.22 Cm3 atau 0.766 Ltr. Kalau 

ditimbang, satu Mud gandum (hinthah) itu, 

menurut Imam Nawawi Ad-Dimasyqi beratnya 

456.54 Gram, dan satu Mud beras putih itu 

beratnya 679.79 Gram46. 

Sha’ merupakan jenis takaran. Menurut 

imam Hanafi, imam Malik, dan Ahmad bin 

Hambal, satu  Sha’ itu 14.65 Cm3  atau sama 

dengan  3.145 Ltr. Satu Sha’ gandum (hinthoh) 

menurut  imam An-Nawawi sama dengan 

1862.18 Gram dan satu Sha’ beras putih sama 

dengan 2.719,19 Gram. Dengan demikian, zakat 

fitrah berupa makanan pokok beras putih bila 

diukur dengan Sha’ beratnya, 2.719,19 Gram47. 

Hanya saja, MUI punya ukuran sendiri tentang 

satu Sha’ ini. Satu Sha’ sama dengan 4 Mud. Satu 

Mud setara dengan 576 Gram.  Dengan 

demikian, satu Sha’ beras yang dikeluarkan 

dalam zakat fitrah, beratnya setara dengan  

2.304 Gram (hasil dari, 576 Gram X 4 = 2.304 

Gram)  dan kemudian dibulatkan menjadi 2.500 

Gram beras (Dua kilo setengah)48. 

 
46Risalah Daftar Nishob Zakat dan Istilah Ukuran dalam Kitab Fiqih, 

loc.cit. 
47Ibid.  
48Lihat, MUI, Tuntunan Praktis Tentang Zakat, Infaq dan Sedekah, 

(Jakarta: MUI, 1994), h. 19.  
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Satu qirath menurut imam Hanafi, imam 

Malik, dan Ahmad bin Hambal, 0.215 Gram49. 

Satu Dirham menurut imam Hanafi, imam Malik, 

dan Ahmad bin Hambal, 0.715 Gram50. Satu 

Mitsqal menurut imam Hanafi, imam Malik, dan 

Ahmad bin Hambal, 3.879 Gram51. Mistqal 

dengan dibaca kasrah mimnya, merupakan jenis 

(alat) untuk menimbang, baik yang ditimbang 

itu sangat ringan atau berat sekali.  

Dalam Al-Qur’an term ini terulang sebanyak 

8 kali diketemukan dalam 6 surat Al-Qur’an, 

yaitu surat An-Nisa’, 4:40;  Yunus, 10:41; Al-

Anbiya, 21:47; Lukman, 31:16; Saba’, 34:3, 22; 

Az-Zalzalah, 99:7-8. Umumnya, term Mistqal 

dalam ayat Al-Qur’an ini dikaitkan dengan kata 

dzarrat (atom) dan habbat (biji-bijian). Term 

Mitsqal ini kemudian pengertiannya sering 

dikembalikan kepada Dinar. Satu Dinar setara 

dengan takaran 72 gandum. Menurut satu 

pendapat ulama, satu Dinar setara dengan 8 

Daniq yang biasa digunakan di kota Tibriah 

Syam52. 

 
49Ibid.  
50Ibid.  
51Ibid. 
52Muhammad bin Abi Al-Fath al-Ba’ly, op.cit., hal. 134.  
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Satu Daniq menurut imam Hanafi, imam 

Malik, dan Ahmad bin Hambal setara dengan   

0.430 Gram53. 

Term Wasaq, sebagaimana diriwayatkan 

Ya’qub, harf wawunya bisa dibaca fathah dan 

kasrah. Menurut Ulama, term Wasaq ini 

pengertiannya terdapat lima pendapat. 

Pertama, onta hamil, kedua, apa saja yang bisa 

hamil, ketiga, adil (al-‘adlu), keempat, dua sifat 

‘adil (al-‘adlani), dan kelima, wasaq berarti 60 

Sha’. Pendapat terakhir ini yang dipegangi 

mayoritas ulama54. Satu Wasaq menurut imam 

Hanafi, imam Malik, dan Ahmad bin Hambal, 

57.32 Cm3   atau setara dengan 188,712 Ltr55. 

 

Term Farsakh  

Menurut Abu Mansyur, jarak bepergian 

minimal di mana seorang musafir bisa 

menqashar dan menjama’ shalatnya adalah 

perjalanan sejauh 16 Farsakh. Satu Farsakh itu 

setara dengan 3 Mil. Dengan demikian, 

perjalanan minimal untuk bisa menjama’ dan 

mengqashar shalat itu setara 48 Mil. Satu Mil itu 

sendiri sama dengan 12.000 telapak kaki, yang 

 
53Ibid.  
54Ibid.  hal. 129.  
55Risalah Daftar Nishob Zakat dan Istilah Ukuran dalam Kitab Fiqih, 

loc.cit.  
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ditempuh dengan perjalanan kaki selama  dua    

(2)  hari56.  Kalau masafat as-safar itu dihitung 

dengan ukuran jarak Km, diketemukan 

keragaman pendapat ulama sebagai berikut.57: 

Menurut Ahmad Husain al-Mishri, 94,500 Km. 

Menurut Al-Makmun, 89,999,992 Km. Menurut 

mayoritas Fuqaha’, 119,999,88 Km. 

 

Term Nishab58 

 

1. Nishab harta curian (sariqah) dan 

pelakunya wajib dijatuhi sanksi (had) 

potong pergelangan tangan, batas 

minimalnya menurut imam Hanafi, imam 

Malik, dan Ahmad bin Hambal adalah  

senilai emas murni (kadar 100%) seberat                 

97 Gram59.   

2. Nishab Emas. Nishab emas murni  kadar 

100% adalah 77,50  Gram. Zakatnya 1/40 

atau 2.5%, yaitu 1,9375 Gram yang 

dikeluarkan setelah haul (waktu satu 

tahun). 

3. Nishab Perak. Sementara nishab perak 

adalah 543,35 Gram. Zakatnya 1/40 atau 

 
56Muhammad bin Abi Al-Fath al-Ba’ly, op.cit., hal. 103.  
57Risalah Daftar Nishob Zakat dan Istilah Ukuran dalam Kitab Fiqih, 

loc.cit. 
58Iibid..   
59Ibid.  
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2.5%, yaitu 13,584 Gram yang 

dikeluarkan setelah haul (satu tahun). 

4. Nishab harta dagangan dengan modal 

emas. Nishabnya  adalah 77,50  Gram. 

Zakatnya 1/40 atau 2.5%, yaitu 1,9375 

Gram yang dikeluarkan setelah haul (satu 

tahun). Cara penghitungannya seperti 

emas, dalam hal nishab, jumlah zakat, dan 

waktu menzakatinya. 

5. Nishab Harta Dagangan dengan Modal 

Perak. Nishabnya adalah 543,35 Gram. 

Zakatnya 1/40 atau 2.5%, yaitu 13,584 

Gram yang dikeluarkan setelah haul (satu 

tahun). Cara penghitungannya seperti 

perak, dalam hal nishab, jumlah zakat, 

dan waktu mengeluarkan zakatnya. 

6. Nishab Hasil Tambang Emas. Nishabnya  

adalah 77,50  Gram. Zakatnya 1/40 atau 

2.5%, yaitu 1,9375 Gram yang 

dikeluarkan seketika. 

7. Nishab Hasil Tambang Perak. Nishabnya 

adalah 543,35 Gram. Zakatnya 1/40 atau 

2.5%, yaitu 13,584 Gram yang 

dikeluarkan seketika. 

8. Nishab Rikaz Emas. Nishabnya  adalah 

77,50  Gram. Zakatnya 1/5 atau 20%, 

yaitu 15,5 Gram yang dikeluarkan 

seketika. 
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9. Nishab Rikaz  Perak. Nishabnya adalah 

543,35 Gram. Zakatnya  1/5 atau 20%, 

yaitu 108,67 Gram yang dikeluarkan 

seketika60.  

Nishab emas sebagaimana diuraikan, yang 

dimaksudkan adalah emas murni dengan kadar 

100%. Sementara dalam realitasnya, emas yang 

sering dijumpai dan dijual dipasaran justeru 

kadarnya di bawah 100%; misalnya hanya 

berkadar  60%, 70%, 80%, 90%, dsb. Untuk 

mencari nishab emas yang kadarnya tidak 

mencapai 100%, caranya: nishab emas murni 

(77,50 Gram)  dibagi dengan kadar emas tidak 

murni, kemudian hasilnya dikalikan dengan 

emas murni (kadar 100%). Contoh kalkulasinya  

bisa diilustrasikan sebagai berikut: 

a. Mencari nishab emas dengan kadar 

75%, sbb.: 

77,50 Gram (Nishab Emas Murni)  :  75 

(Kadar Tidak Murni)  X  100 (Kadar 

Murni)     =   103,3333 Gram 

Dengan demikian:  

Nishabnya = 103,3333 Gram 

Zakat yang dikeluarkan, - 2,5% (1/40) 

= 2,583333 Gram - 20% (1/5) 

= 20,46666 Gram 

 
60Ibid.  
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b. Mencari nishab emas dengan kadar 

90%, sbb.: 

77,50 Gram (Nishab Emas Murni)  :  90 

(Kadar Tidak Murni)  X  100 (Kadar 

Murni)     =   86,1111 Gram 

Dengan demikian:  

Nishabnya  =  86,1111 Gram  

Zakat yang dikeluarkan,  -    2,5% 

(1/40) =  2,15277 Gram -    20% 

 ( 1/5) =  17,2222 Gram 

 

Nishab Pala Wija (Biji-Bijian) 

a. Gabah. Nishabnya 1323,132 Kg, 

zakatnya 1/10 atau 10%, yaitu 

132,3132 Kg apabila lahannya tadah 

hujan (tanpa biaya irigasi). Bila  ada  

biaya irigasi, zakatnya 1/20 atau 5%, 

yaitu 66,1566 Kg. 

b. Padi yang ada tangkainya (Padi 

Gagang). Nishabnya 1631,516 Kg, 

zakatnya 1/10 atau 10%, yaitu 

163,1516 Kg apabila lahannya tadah 

hujan (tanpa biaya irigasi). Bila  ada  

biaya irigasi, zakatnya 1/20 atau 5%, 

yaitu 81,5758 Kg. 

c. Beras. Nishabnya 815,758  Kg, 

zakatnya 1/10 atau 10%, yaitu 

81,5758  Kg apabila lahannya tadah 
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hujan (tanpa biaya irigasi). Bila  ada  

biaya irigasi, zakatnya 1/20 atau 5%, 

yaitu 40,7879   Kg. 

d. Gandum. Nishabnya 558,654  Kg, 

zakatnya 1/10 atau 10%, yaitu 

55,8654  Kg apabila lahannya tadah 

hujan (tanpa biaya irigasi). Bila  ada  

biaya irigasi, zakatnya 1/20 atau 5%, 

yaitu 27,9327  Kg. 

e. Kacang Hijau. Nishabnya 780,036  Kg, 

zakatnya 1/10 atau 10%, yaitu 

78,0036  Kg apabila lahannya tadah 

hujan (tanpa biaya irigasi). Bila  ada  

biaya irigasi, zakatnya 1/20 atau 5%, 

yaitu 39,0018 Kg. 

f. Jagung Kuning. Nishabnya 720 Kg, 

zakatnya 1/10 atau 10%, yaitu 72  Kg 

apabila lahannya tadah hujan (tanpa 

biaya irigasi). Bila  ada  biaya irigasi, 

zakatnya 1/20 atau 5%, yaitu 36  Kg. 

g. Jagung Putih. Nishabnya 714 Kg, 

zakatnya 1/10 atau 10%, yaitu 71.4  

Kg apabila lahannya tadah hujan 

(tanpa biaya irigasi). Bila  ada  biaya 

irigasi, zakatnya 1/20 atau 5%, yaitu 

35,7  Kg61. 

 
61Ibid.  
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h. Gaji dan Kontrakan. Nishabnya 

disamakan dengan zakat  emas murni  

kadar 100% adalah 77,50  Gram. 

Zakatnya 1/40 atau 2.5%, yaitu 

1,9375 Gram yang dikeluarkan 

setelah dipotong pengeluaran rutin. 

Zakat dari Gaji dan kontrakan 

dikeluarkan setelah sampai nishab, 

bisa seketika, mingguan, bulanan, atau 

tahunan62. (lihat penjelasan pada sub 

bab berikut)    

i. Saham dan  Obligasi. Nishabnya 

disamakan dengan zakat  emas murni  

kadar 100% adalah 77,50  Gram. 

Zakatnya 1/40 atau 2.5%, yaitu 

1,9375 Gram yang dikeluarkan 

setelah haul63. (lihat penjelasan pada 

sub bab berikut) 

 

Nishab dan ukuran untuk zakat jenis biji-

bijian dengan menggunakan timbangan 

(ukuran berat; Gram, Kilo Gram) sebagaimana 

diuraikan di atas, hanyalah hasil ijtihad ulama  

berdasarkan perkiraan mereka. Sebab ukuran 

yang digunakan pada zaman Rasulullah 

 
62Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah, (Jakarta: PT Gunung Agung, 

1987), hal. 220-224.  
63Ibid.  
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Muhammad SAW adalah menggunakan takaran 

yang dinamai; Sha’, Wasaq, Mud, dan sejenisnya. 

Dengan demikian, apabila dihadapkan silang 

pendapat ulama dalam menentukan beratnya 

kadar nishab dengan menggunakan ukuran 

berat (Gram, Kilo Gram, dll.), agar mengambil  

kadar ukuran yang diyakini tidak kurang dari 

kadar asal (Sha’, Wasaq, Mud,dll.) sebagaimana  

ditentukan Rasulullah SAW64. 

Ilustrasi daftar  nishab  dan persentase 

zakat di atas, diringkas dalam bentuk  tabel 

sebagai berikut.: 

  

 
64Zakaria Anshari, Fathul Wahab, (Beirut: Dar al-Fiqr, 1990), juz 

ke-1, hal. 114. 
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1. Zakat Profesi dan Uang Tabungan 

Zakat profesi adalah zakat  yang dikeluarkan 

dari penghasilan profesi bila telah mencapai nisab. 

Profesi dimaksud mencakup profesi pegawai 

negeri, swasta, wiraswasta, dll. Hal ini 

berdasarkan firman Allah SWT :  
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“Hai orang-orang yang beriman, 

nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil 

usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa 

yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan 

janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu 

nafkahkan dari padanya padahal kamu sendiri 

tidak mau mengambilnya melainkan dengan 

memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah 

bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS : 

AL-Baqarah : 267) 

 

Perhitungan Zakat  Profesi 

Nishab zakat pendapatan/profesi setara 

dengan nishab zakat tanaman dan buah-buahan 

sebesar 5 wasaq atau 652,8 kg gabah, atau setara 

dengan 520 kg beras, kadar zakatnya sebesar 2,5 

%. Waktu mengeluarkan zakat profesi adalah 

setiap kali menerima. Cara ini diqiyaskan dengan 

waktu mengeluarkan zakat tanaman, yaitu setiap 

kali melakukan panen. “Dan tunaikanlah haknya 

di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan 

zakatnya). (QS : Al-An’am :141). 
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Perhitungan : 

Nisab sebesar 520 kg beras, asumsi harga 

beras Rp4.000/kg; jadi nilai nisab sebesar 520 x 

Rp4.000 = Rp2.080.000 

Contoh : Jumlah pendapatan per bulan 

Rp3.000.000,- maka zakat atas pendapatan 

(karena telah mencapai nishab) = 2,5% x 

Rp3.000.000,- = Rp75.000,- 

 

Uang Simpanan 

Uang simpana (baik tabungan, deposito,dll) 

dikenakan zakat dari jumlah saldo terakhir bila 

telah mencapai haul. Besarnya nishab senilai 

dengan 85 gr emas (asumsi 1 gr emas = 

Rp100.000,- nisab sebesar Rp8.500.000,-), Kkadar 

zakat sebesar 2,5%. 

Sebagai contoh, perhatikan hal berikut : 
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*bagi hasil 

Jumlah saldo akhir pada contoh di atas 

adalah Rp15.200.000 telah melebihi nisab 

(Rp8.500.000,-) dan genap satu tahun. Tahun 

haul menurut contoh di atas 01/03/’17 – 

31/02/’18. Uang bagi hasil dikeluarkan terlebih 

dahulu sebelum perhitungan zakat. 

 

Perhitungan: 

Tahun Haul : 01/03/’17 – 31/02/’18 

Nisab : Rp8.500.000,- 

Saldo terakhir : 

 

Rp15.200.000 – Rp200.000 = Rp15.000.000,- 

 

Besarnya zakat : 2,5 % x Rp15.000.000,-   

= Rp375.000,- 

Bila seseorang mempunyai beberapa 

tabungan, maka semua buku dihitung setelah 

dilihat haul dan saldo terakhir dari masing-

masing buku. 
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Simpanan Deposito 

Seseorang mempunyai deposito di  awal 

penyetoran tanggal 01/04/’09 sebesar Rp 

10.000.000,- dengan jumlah bagi hasil 

Rp300.000 setahun. Haul wajib zakat adalah 

tanggal 31/03/’10, nisab sebesar Rp8.500.000. 

maka setelah masa haul tiba zakat yang harus 

dikeluarkan sebesar 2,5% x Rp10.000.000,- = 

Rp250.000,-. 

Bila seseorang mempunyai beberapa 

simpanan deposito maka seluruh simpanan 

deposito dijumlahkan. Bila mencapai nisab 

dengan masa satu tahun, maka kadar zakatnya 

sebesar 2,5% dengan perhitungan sepeti 

perhitungan zakat beberapa buku tabungan. 

 

Zakat Investasi pabrik, gedung dan semisalnya 

Zakat investasi adalah zakat yang dikenakan 

terhadap harta yang diperoleh dari hasil 

investasi. Di antara bentuk usaha yang masuk 

investasi adalah gedung, bangunan atau kantor 

yang disewakan, saham rental mobil, rumah 

kontrakan, investasi pada ternak atau tambak, 

dll. 

Dilihat dari karakteristik investasi, biasanya 

modal tidak bergerak dan tidak terpengaruh 

terhadap hasil produksi, maka zakat investasi 

lebih dekat ke zakat pertanian. Pendapat ini 
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diikuti oleh ulama modern seperti Yusuf 

Qardhawi, Muhammad Abu Zahrah, Abdul 

Wahab Khalaf, Abdurahman Hasan, dll. Dengan 

demikian, zakat investasi dikeluarkan pada saat 

menghasilkan, sedangkan modal tidak 

dikenakan zakat. Kadar zakat yang dikeluarkan 

sebesar 5% atau 10% untuk penghasilkan kotor 

dan 10% untuk penghasilan bersih. 

 

Hadiah dan sejenisnya 

- Jika hadiah tersebut terkait dengan gaji, 

maka ketentuannya sama dengan zakat 

profesi/pendapatan. Pembayaran zakatnya 

dilakukan pada saat menerima hadiah. 

Kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 2.5%; 

- Jika komisi, terdiri dari 2 bentuk : Pertama, 

jika komisi dari hasil prosentase keuntungan 

perusahaan kepada pegawai, maka zakat 

yang dikeluarkan sebesar 10% (sama 

dengan zakat tanaman). Kedua, komisi 

berasal dari hasil profesi seperti makelar, dll, 

maka digolongkan dengan zakat profesi. 

Aturan pembayaran zakatnya mengikuti 

zakat profesi; 

- Jika berupa hibah, terdiri dari 2 kriteria : 

Pertama, jika sumber hibah tidak terduga-

duga sebelumnya, maka zakat yang 

dikeluarkan sebesar 20%. Kedua, jika 



98 
 

sumber hibah sudah diduga dan diharap, 

maka hibah tersebut digabungkan dengan 

kekayaan yang ada dan zakat yang 

dikeluarkan sebesar 2.5%. 

 

Perniagaan/Kekayaan Dagang 

 

“Rasulullah SAW memerintahkan kami agar 

mengeluarkan zakat dari semua yang kami 

persiapkan untuk berdagang.” (HR. Abu Dawud) 

 

Ketentuan zakat perdagangan : 

- Berjalan 1 tahun (haul). Pendapat Abu 

Hanifah lebih kuat dan relistis yaitu dengan 

menggabungkan semua harta perdagangan 

pada awal dan akhir dalam satu tahun, 

kemudian dikeluarkan zakatnya; 

- Nishab zakat perdagangan sama dengan 

nisab emas yaitu senilai 85 gr emas; 

- Kadar zakatnya sebesar 2,5%; 

- Dapat dibayar dengan uang atau barang; 

- Dikenakan pada perdagangan maupun 

perseroan. 

 

Perhitungan : 

(Modal diputar + keuntungan + Piutang yang 

dapat dicairkan) – (Hutang + Kerugian) x 2,5%. 
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Perusahaan 

Zakat Perusahaan hampir sama dengan 

zakat perdagangan dan investasi. Bedanya 

dalam zakat perusahaan bersifat kolektif. 

Dengan kriteria sebagai berikut: 

- Jika perusahaan bergerak dalam 

bidang usaha perdagangan, maka 

perusahaan tersebut mengeluarkan harta 

sesuai dengan aturan zakat perdagangan. 

Kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5%; 

- Jika perusahaan tersebut bergerak 

dalam bidang produksi, maka zakat yang 

dikeluarkan sesuai dengan aturan zakat 

investasi atau pertanian. Dengan demikian, 

zakat perusahaan dikeluarkan pada saat 

sedang menghasilkan, sedangkan modal 

tidak dikenai zakat. Kadar zakat yang 

dikeluarkan sebesar 5% atau 10%. 5% untuk 

penghasilan kotor dan 10% untuk 

penghasilan bersih. 

 

       Catatan : 

Bila dalam perusahaan tersebut ada 

penyertaan modal dari pegawai non-muslim 

maka penghitungan zakat setelah dikurangi 

kepemilikan modal atau keuntungan dari 

pegawai non-muslim itu. 
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Barang Tambang dan Hasil Laut 

Barang Tambang merupakan benda-benda 

padat atau benda cair , yang keluar dari perut 

bumi. Zakat benda ini tergantung pada jenis 

barang tambang yang diproduksi seperti dua 

benda yang menjadi mata uang, yaitu emas dan 

perak. Karena barang-barang ini merupakan 

harta kekayaan, maka bila berasal dari 

rampasan perang, zakatnya 1/5 bagian, dan bila 

berasal dari barang tambang, zakatnya sama 

seperti emas. 

 

Hikmah Zakat Secara Umum 

Kewajiban zakat dan dorongan untuk terus 

menerus berinfaq dan bershadaqah yang 

demikian mutlak dan tegas itu, disebabkan 

karena di dalam  ibadah ini terkandung 

berbagai hikmah dan manfaat yang demikian 

besar dan  mulia, baik, bagi muzakki (orang 

yang harus berzakat), mustahik maupun  

masyarakat keseluruhan. 

 Pertama, sebagai perwujudan iman kepada 

Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, 

menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki 

rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan 

sifat kikir dan rakus, menumbuhkan 

ketenangan  
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hidup, sekaligus mengembangkan harta yang 

dimiliki. 

Kedua, menolong, membantu dan membina 

kaum dhuafa (orang yang lemah secara 

ekonomi) maupun mustahik lainnya kearah 

kehidupannnya yang lebih baik dan lebih 

sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi 

kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat 

beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari 

bahaya kekufuran, sekaligus memberantas sifat 

iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul 

ketika mereka (orang-orang fakir miskin) 

melihat orang kaya yang berkecukupan 

hidupnya tidak memperdulikan mereka. 

Ketiga, sebagai sumber dana bagi 

pembangunan sarana maupun prasarana yang 

dibutuhkan oleh ummat Islam, seperti saran 

ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial dan 

ekonomi, sekaligus sarana pengembangan 

kualitas sumber daya manusia (SDM) muslim. 

Keempat, untuk mewujudkan 

keseimbangan dalam kepemilikan dan 

distribusi harta, sehingga diharapkan akan lahir 

masyarakat marhammah di atas prinsip 

ukhuwah Islamiyyah dan takaful ijtima'i. 

Kelima, menyebarkan dan 

memasyarakatkan etika bisnis yang baik dan 

benar. 
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Zakat merupakan salah satu rukun Islam 

yang kelima yang mempunyai fungsi ibadah dan 

f ungsi sosial. Zakat disebutkan dalamal-Quan 

digandeng  dengan dengan ibadah shalat. Di 

antara 32 kali sebutan zakat, maka terhadap 26 

kali yang digandengkan sebutan dengan  shalat. 

Zakat sebagai fungsi sosial, telah mendapat 

perhatian di zaman Rasulullah SAW sesuai 

dengan Firman Allah dalam Surah al-Taubah 

ayat : 103 

 

ُرُهمْ  َصَدَقةً  أَْمَواِِلِمْ  ِمنْ  ُخذْ  يِهمْ َوت ُ  ُتَطهِِّ زَكِِّ  َوَصلِِّ  ِِبَا 

ُمْ  َسَكنٌ  َصالََتكَ  ِإنَّ  َعَلْيِهمْ  يعٌ  َوهللاُ  ِلَّ  َعِليمٌ  َسَِ

 

Artinya: Pungutlah dari harta kekayaan mereka 

danshadaqah (zakat) yang menyucikan 

danmembersihkan mereka (al-Taubah: 103) 

 

Ayat ini menerangkan bahwa zakat itu 

bukan hanya mensucikan dan membersihkan 

mereka yang membayar zakat, tetapi juga 

mensucikan dan membersihkan negara dari 

anasir-anasir pengacauan ekonomi dan sosial 

masyarakat. Maka dari itu, dapat ditegaskan 

bahwasanya zakat itu mempunyai fungsi yang 
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sangat penting di dalam masyarakat, di samping 

kedudukannya sebagai ibadah kepada Allah 

SWT. Karena kedudukannya itulah, maka Nabi 

Muhammad SAW membebani negara harus 

campur tangan untuk memelihara zakat itu di 

dalam kedudukannya sebagai ibadah yang 

berfungsi sosial. 

Fungsi kemasyarakatan dari zakat ialah 

menjadi jembatan yang menghubungkan antara 

orang kaya dengan orang miskin. Jurang yang 

terjadi antara kjedua golongan ini, yang 

ditimbulkan oleh timpangnya susunan oleh 

masyarakat harus dapat ditutup untuk 

menghindari segala akibat keresahan dan 

pertentangan yang sangat membahayakan itu. 

Jembatan apakah yang dapat 

menghubungkan antar kedua  golongan yang 

berpisah itu? Dalam hal ini Islam memilih jalan 

yang dinamakan zakat. Bukan dengan 

menghasut kaum yang tidak berpunya dan tidak 

pula merampas hak kaum yang berpunya 

sebagimana diajarkan oleh teori komunisme. 

Dengan perintah zakat, titik berat 

diletakkan atas diri orang yang berpunya 

supaya mengorbankan sebagian hartanya. 

Membangkitkan kesadaran sosialnya, supaya 

setiap tahun mengeluartkan zakatnya kepada 

delapan golongan (asnaf) yang berhak 
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menerimanya, baik bersifat pribadi fakir dan 

miskin ataupun bersifat kemasyarakatan dan 

kenegaraan, seperti infak pada jalan 

yangdiridhai Allah SWT. 

Di samping zakat kekayaaan,pada setiap 

akhir bulan puasa (ramadhan) Islam 

mewajibkan pula menunaikan zakat fitrah atas 

setiap jiwa untuk membantu fakir miskin 

supaya mereka ikut gembira ria pada hari raya 

idul fitri. 

Adapun bagi kaum yang tidak berpunya 

misalnya fakir miskin, buruh atau lainnya, Islam 

meningkatkan kemampuan kerja mereka. 

Mereka harus berusaha sehingga mencapai apa 

yang disabdakan Nabi Muhammad SAW :  

 

”Tangan di atas (yang memberi) lebih baik dari 

pada tangan di bawah (yang menerima) 

 

Hadits di atas memberi gambaran 

bahwasanya dilarang keras hidup mengemis 

dan meminta-minta, hidup menganngur dan 

bermalas-malasan. Dalam banyak haditsnya, 

Nabi Muhammad SAW menyebutkan larangan 

keras meminta-minta, dan beliau menyatakan 

bahwasanya pada hari Kiamat nanti si pengemis 

akan lebih buruk nasibnya dan penderitaannya.  
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Jika disimpulkan, maka Islam 

memerintahkan penganutnya menjadi orang 

yang mampu sehingga dapat memberi dan 

membantu. Setidak-tidaknya mereka harus 

menjadi kaya hati yang tidak menjatuhkan 

martabatnya dan martabat umat Islam lainnya. 

 

Perbedaan Zakat dan Pajak dan Akibat Hukum 

 

Pengertian Zakat 

Banyak ulama yang mendefinisikan tentang 

zakat, yang pada intinya dapat disimpulkan 

bahwa zakat itu adalah bagian tertentu yang 

ada pada harta seorang muslim yang wajib 

dikeluarkan atas perintah Allah untuk 

kemaslahatan umat yang wajib dikeluarkan 

menurut kadar yang telah ditentukan.65 

 

Pengertian Pajak 

Pajak adalah kewajiban material seorang 

warga pada negaranya untuk dibayar menurut 

hukum yang telah ditentukan mengenai 

kekayaan dan pribadi seseorang.66 

Secara lebih terperinci pajak dalam Islam 

dikenal dengan jizyah, yakni pajak yang 

dipungut dari kafir dzimmiy, kharraj yaitu pajak 
 

65 Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam pajak dan zakat. 
66 Ibid. 
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yang dipungut dari seluruh penduduk bagi 

orang yang mempunyai tanah pertanian atau 

perkebunan, sedangkan dharibah adalah pajak 

yang dikeluarkan oleh orang-orang kafir yang 

negaranya telah ditaklukkan tentara Islam yang 

disebut dengan Daar Harbi. Jika pajak itu 

sebesar 10% dari harta kekayaan mereka, maka 

pajak demikian disebut al-‘Usyuriyyah, yakni 

jumlahnya sepersepuluh dari harta kekayaan. 

 

Persamaan dan Perbedaan Antara Zakat Dan 

Pajak 

Persamaan antara pajak dan zakat terletak 

pada pembedaan kewajiban atas harta 

kekayaan yang dimiliki seseorang dan bahwa 

kedua-duanya dimaksudkan untuk kepentingan 

umum atau masyarakat. Perbedaan antara 

keduanya adalah bahwa zakat merupakan 

perintah Allah yang wajib dijalankan, 

sedangkan pajak kewajiban yang ditetapkan 

pemerintah. Zakat hanya diwajibkan atas 

orang-orang Islam, sedangkan pajak tidak 

hanya orang Islam, akan tetapi setiap individu 

baik muslim ataupun kafir. Mengalokasikan 

zakat diserahkan kepada Ashraf-Ashraf 

Tsamaniyyah, yaitu golongan-golongan yang 

delapan mereka adalah yang termaktub dalam 

At-Taubah ayat 60.  
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Zakat jika tidak ditunaikan maka sanksinya 

adalah dosa, sedangkan pajak adalah 

hukumannya diatur dalam suatu pemerintahan. 

Zakat tidak mungkin dihapuskan atau 

digantikan, sedangkan pajak bisa dihapuskan 

dan diganti tergantung kebijakan pemerintah.67 

Dari perbedaan-perbedaan tersebut dapat 

diketahui bahwa zakat dalam Islam tidak 

mungkin digantikan dengan pajak, tetapi yang 

mungkin adalah mengkompromikannya dan 

memadukannya. Antara lain dengan memotong 

jumlah pajak dengan jumlah zakat yang telah 

dibayar oleh seseorang. Cara ini mungkin dapat 

diterima karena dapat dipenuhi zakat oleh 

seorang muslim bersama dengan dipenuhinya 

pajak. Olehnya, kewajiban muslim dan 

kewajiban warga negara yang baik dapat 

terlaksana.68 

 

Akibat Hukum 

Sebagaimana telah dipahami bahwa zakat 

adalah kewajiban muslim atas perintah Allah. 

Maka, orang yang membangkang untuk 

menunaikan zakat berarti dia telah berdosa. 

Selain itu, dalam pemerintahan Islam, seperti 

masa-masa khalifah terdahulu bagi mereka 
 

67 Ibid. 
68 Ibid. 
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para pembangkang untuk mengeluarkan zakat, 

hukumnya adalah pengambilan harta tersebut 

secara paksa sebagaimana yang dilakukan Nabi, 

bahkan pada masa Kalifah Abu Bakar, beliau 

menetapkan hukuman mati bagi para 

pembangkang zakat karena pada waktu 

maraknya orang-orang yang membangkang.69 

Pajak adalah kewajiban warga negara 

kepada pemerintah. Dalam pemerintahan Islam 

terutama pada masa Khalifah yang pernah 

dilakukan hukuman terhadap pembangkang 

pajak atau yang enggan mengeluarkan pajak 

adalah ta’zir atau penarikan paksa yang seperti 

yang dilakukan oleh Umar bin Khattab.70 

Namun untuk konteks Indonesia tentang 

perpajakan hal itu telah diatur dalam undang-

undang perpajakan juga sangsi-sangsi yang 

tidak mau membayar pajak seperti UU No.19 

Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan 

surat paksa.71 

Dari pemaparan di atas dapat dipahami 

bahwa zakat dalam Islam adalah suatu 

kewajiban atas perintah Allah dan Rasul-Nya 

yang tidak bisa digantikan atau berkurang 

 
69 Ghazi Irayah, Teori Komprehensif tentang zakat dan pajak : terjemahan 

oleh Zainuddin dan Nailul Falah, Hal. 208. 
70 Ibid. 
71 Khaula Rasydiana, Perpajakan Teori dan Aplikasi, Hal.46. 
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kadar-kadar yang telah ditentukan 

persentasenya. Berdosa bagi orang yang 

membangkang untuk tidak menunaikan zakat, 

bahkan dalam kekhalifahan Islam dahulu 

hukumnya adalah diperangi. 

Pajak juga dapat dipahami sebagai suatu 

kewajiban atas perintah negara yang bisa saja 

digantikan dan dapat berubah atau bahkan 

dihilangkan sama sekali dan orang yang 

membangkang untuk membayar pajak dalam 

Islam pada masa-masa khilafah adalah ta’zir 

atau diambil paksa. 

 

Efektifitas Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi 

Umat    

Zakat yang memiliki fungsi dan prinsip 

sebagaimana disebutkan pada pembahasan 

terdahulu, merupakan salah satu sumber utama 

pendapatan bagi negara Islam. Pada saat pusat 

kedaulatan berada di kota Madinah, zakat yang 

dikelola dalam baitul maal kaum muslimin telah 

banyak memainkan peranannya dalam 

kehidupan sosial ekonomi kemasyarakatan72.  

 
72Dalam konteks keindonesiaan, menurut M. Daud Ali (Lahir di 

Bintang Takengon, 4 April 1930) bahwa yang mendorong masyarakat 
Islam melaksanakan pungutan zakat di tanah air adalah dikarenakan 
beberapa hal, yaitu: (1) Keinginan umat Islam itu sendiri dalam rangka 
menyempurnakan amal ibadahnya setelah shalat; (2) Kesadaran yang 
semakin meningkat akan potensi jika dimanfaatkan sebaik-baiknya dan 
akan dapat memecahkan berbagai masalah sosial ekonomi di tanah air; (3) 
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Ketika Nabi Muhammad SAW tinggal di 

Mekkah dan pada awal hijrah, pendapatan umat 

Islam nihil. Pembayaran zakat hanya berupa 

imbauan saja pada saat itu. Tetapi berkat 

langkah-langkah ekonomi-politik yang diambil 

Nabi, perlahan-lahan pendapatan perkapita 

umat Islam meningkat. Kemampuan 

mengeluarkan zakat pun sangat meningkat 

tajam, sehingga pada tahun 8 Hijriah 

pengumpulan zakat diundangkan 

(diwajibkan)73.     

Pada masa Rasulullah, zakat diberikan dan 

disebarkan untuk kepentingan umat dalam 

bingkai delapan golongan, khususnya kaum 

fakir miskin, sebagaimana yang tercantum 

dalam al-Qur’an Surat at-Taubah (9) ayat 60.  

Dalam suatu riwayat dikatakan bahwa Ziyad 

bin al-Harits as-Shudda’i pernah datang kepada 

Nabi untuk berbaiat, kemudian seorang laki-

 
Dalam sejarah Islam, zakat telah mampu melindingi manusia dari kehinaan 
dan kemelaratan, menumbuhkan solidaritas sosial antara sesama anggota 
masyarakat, mempermudah pelaksanaan tugas-tugas kemasyrakatan yang 
berhubungan dengan kepentingan umum, meratakan rezeki yang 
diperoleh dari Tuhan, dan mencegah kekayaan pada golongan atau 
beberapa golongan tertentu. [M. Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam; Zakat dan 
Wakaf, (Jakarta: UI Press, 1990), hal. 52-53].     

73Adiwarman, op.cit.,  hal. 84 . Para Ulama berbeda pendapat dalam 
hal kewajiban zakat, untuk zakat fitrah diwajibkan pada tahun 2 Hijriah, 
sedangkan untuk zakat mal, ada yang mengatakan  sekitar tahun 8 Hijriah 
dan ada pula yang mengatakan tahun 9 Hijriah.     
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laki datang kepada beliau meminta sedekah.  

Maka beliau bersabda:  

 

َدقَاتِ  ِف  َغْْيِهِ  َوالَ  َنيب  ِِبُْكمِ  يَ ْرضَ  لَْ  هللاَ  ِإنَّ   َحتَّ  الصَّ

َها َحَكمَ   ُك ْنتَ  فَِإنْ  َأْجَزاءِ   ََثَ انَِيةَ  َزَأَهاُهَوَفجَ  ِفي ْ

 ) أبوداود )أخرجه َحقَّ كَ  أَْع طَْي ُتكَ  اأَلْجزاَءِ  تِْلكَ  ِمنْ  

 

Artinya: Sesungguhnya Allah tidak meridhai 

hukum Nabi dan selainnya dalam urusan 

sedekah sampai ia Ia (Allah) sendiri yang 

membaginya kepada delapan bagian. Jika anda 

termasuk dari golongan tersebut, niscaya aku 

akan memberi hakmu74. 

   

Pada masa al-Khulafaul Rasyidun, zakat 

bersama-sama dengan khums dan ‘usyr telah 

mampu menutupi pengeluaran negara. Khusus 

zakat digunakan antaralain untuk menyantuni 

fakir miskin, menampung tuna wisma, 

membayar gaji pengumpul zakat, melunasi 

utang orang-orang yang tidak mampu 

membayar utangnya, menolong orang-orang 

 
74Lihat, Sulaiman as-Sajastani, Sunan Abi Daud, (Beirut: Darul Fikr, 

1998), no. 1630, hal. 256.    
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yang baru masuk Islam, membebaskan budak, 

dan melaksanakan aktivitas pekerjaan umum75.          

Pada perekonomian modern sekarang ini, 

zakat tetap memainkan peranan pentingnya. 

Hal ini diakui karena zakat dapat 

mempengaruhi pola tingkah laku konsumsi76. 

Selain itu pula pelaksanaan zakat oleh negara 

akan mampu menunjang terbentuknya keadaan 

ekonomi, yakni peningkatan produktivitas yang 

dibarengi dengan pemerataan pendapatan 

serta peningkatan lapangan kerja77.    

Pengaruh zakat terhadap pola tingkah laku 

konsumen (mustahik) adalah terciptanya 

pilihan-pilihan selera konsumen dalam hal 

mengalokasikan pendapatannya, baik untuk 

tabungan atau investasi dan konsumsi (barang 

dan jasa). Peningkatan pola tingkah laku 

konsumsi akan membuat permintaan akan 

barang dan jasa menjadi naik, sehingga kegiatan 

produksi pun turut pula ke arah itu78.     

Kemudian dalam sektor produksi, salah satu 

unsur penting dalam kehidupan ekonomi 

adalah mengembangkan harta atau kekayaan 

 
75Adiwarman  A. Karim, op.cit., hal. 108. 
76Adi Sasono, et.al., Solusi Islam Atas Problematika Umat, (Jakarta: 

Gema Insani Press, 2002),  hal. 46.  
77Ibid. 
78Imbang J. Mangkuto, “Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan 

Fiskal”, Republika, 2 Pebruari, (2004).  
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melalui berbagai usaha (perdagangan, 

misalnya) yang melibatkan modal, usaha, 

tenaga dan kepandaian manusia79. Dalam hal 

ini, zakat efektif untuk merangsang kegiatan 

produktif atau investasi di tingkat muzakki.         

Selain itu, zakat produktif sebagai salah satu 

inovasi mampu memberikan hak kepemilikan 

atas aset bisnis kepada mustahik (asset reform), 

sehingga persoalan kemiskinan dan 

kesenjangan dapat teratasi. Instrumen zakat 

dalam reformasi aset itu mengutamakan 

kepada jenis-jenis usaha yang sudah ada atau 

yang sudah biasa dikerjakan oleh masyarakat 

atau kelompok masyarakat yang berbasis 

sumber daya lokal (local based resource) yang 

dapat memberikan output yang halal dan baik 

bagi umat, ramah lingkungan, berkelanjutan 

dan menguntungkan80.     

Pengutamaan kriteria tersebut di atas 

tentunya bertujuan untuk menghindarkan dari 

penumpukan aset pada orang per orang, karena 

hal itu dalam kenyataannya tidak berdampak 

positif bagi penurunan tingkat kesenjangan. 

Tampaknya inilah yang dimaksud dari 

 
79Safwan Idris, Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat, 

(Jakarta: Citra Putra Bangsa, 1997), hal. 80. 
80Mohammad Rizki, “Reformasi Ala Zakat”, Republika, 17 

Nopember, (2003).     
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pertumbuhan sebagaimana tertera dalam al-

Qur’an dari beberapa surat berikut ini:   

 

  َحبَّةٍ  َكَمَثلِ  هللاِ  َسِبْيلِ  ِف  أَْمَواَِلُمْ  يُ ْنِفُقْونَ  اَّلِذْينَ  َمَثلُ 

 َوهللاُ  َحبَّةٍ  ِماَئةُ  ُسْن بُ َلةٍ  ُكلِّ  ِف  َسَناِبلَ  َسْبعَ   أَنْ بَ َتتْ  

   َعِلْيمٌ  ِسعٌ  َوا  َوهللاُ  َيَشآءُ  ِلَمنْ  ُيَضاِعفُ  

 

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan 

oleh) orang-orang yang menafkahkan di jalan 

Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang 

menumbuhkan tujuh bulir,pada  tiap-tiap bulir; 

seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) 

bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha 

Luas (kurnia-Nya) lagi Maha Mengetahui.(QS. al-

Baqarah/2:261). 

  

Zakat Fitrah 

Hari raya adalah hari gembira dan bersuka 

cita tahunan, karenanya kegembiran itu harus 

ditebarkan pada seluruh anggota masyarakat 

Muslim. Si muslim tidak akan merasa 

berbahagia, apabila ia melihat orang kaya dan 

orang yang mampu ini makan segala apa yang 

nikmat dan baik, sementara ia sendiri tak 

mampu mendapat makanan pokok pada hari 
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Ied Muslim tersebut. Maka tetaplah dengan 

hikmah syariat, mewajibkan sesuatu bagi 

pemenuhan kebutuhan orang itu dan 

pencegahannya dari meminta-minta. Si miskin 

akan merasa pula bahwa masyarakat tidak 

membiarkan urusannya, tidak melupakannya 

pada hari yang berbahagia dan agung itu. 

Rasulullah SAW, bersabda:  

 

Rasulullah Saw mewajibkan zakat fitrah satu 

sha’ (kira-kira 2,5 kg) kurma atau satu sha’ 

gandum, pada budak, orang merdeka, laki-laki, 

perempuan, anak kecil, orang tua dari kaum 

muslimin. Dan Rasulullah Saw memerintahkan 

zakat fitrah itu di berikan sebelum orang-orang 

keluar untuk shalat (shalat hari raya). 

(HR.Bukhary dan Muslim) 

 

Pengertian Zakat Fitrah 

Zakat fitrah, yaitu zakat yang sebab 

diwajibkannya adalah futhur (berbuka puasa) 

pada bulan Rmadhan. Disebut pula sedekah 

fitrah, zakat fitrah diwajibkan pda tahun kedua 

hijrah, yaitu tahun diwajibkanya puasa 

Ramadhan, untuk mensucikan orang yang 

berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang 

tidak ada gunanya dan mencukupkan mereka 
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dari kebutuhan dan meminta-minta pada Hari 

Raya. 

 

Zakat ini merupakan pajak yang berbeda 

dari zakat-zakat lainya, karena ia merupakan 

pajak pada pribadi-pribadi, sedangkan zakat 

yang lain, merupakan pajak pada harta. Para 

fuqaha menyebut zakat ini dengan zakat kepala, 

atau zakat perbudakan atau zakat badan. Yang 

dimaksud dengan badan di sini adalah pribadi, 

bukan badan yang merupakan lawan dari jiwa 

atau nyawa. 

 

Hukum Zakat Fitrah 

Jumhur ulama Salaf dan Khalaf menyatakan 

bahwa zakat fitrah  merupakan suatu kewajiban 

yang bersifat pasti sebagaimana hadis Rasullah 

SAW. Dari Ibnu Umar :  

 

 اْلِفْطرِ  زََكاةَ  فَ َرضَ  َسلَّم وَ  َعَلْيه هللا َصلِّى هللا َرُسْولُ  َأنَّ 

 َشِعْْيٍ  ِمنْ  َصاًعا َأوْ  ,ََتْرٍ  ِمنْ  َصاًعا ,َرَمَضانَ  ِمنْ  

َكرٍ  ,عْبدٍ  َأوْ  ُحرٍِّ  ُكلِِّ  َعَلي . ْسِلِمنْيَ  ِمنَ  ,أُنْ َثى أو َُ
ُ

 .امل
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“Sesungguhnya Rasullah SAW telah 

mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan 

satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum kepada 

setiap orang yang merdeka, hamba sahaya, laki-

laki maupun perempuan dari kaum muslimin. 

 

Dan firman Allah SWT : “Dan tunaikanlah 

oleh kamu sekalian zakat” (Quran, 2:110; 4:77; 

24:56). Asal dari perintah-perintah Allah dan 

Rasul-Nya adalah muhkamat dan langgeng, 

tidak boleh dinasakh dengan semata-mata 

ihtimal (pengandaian). Atas dasar tersebut, 

maka tetaplah perintah pada seluruh kaum 

muslimin tentang wajibnya zakat fitrah ini 

dengan tidak usah menghiraukan pendapat 

yang aneh, karena akan bertentangan dengan 

ijma’ ulama’, baik sebelum maupun sesudahnya. 

 

Hikmah Zakat Fitrah  

Hikmah zakat fitrah ini terdiri dari dua hal, 

yaitu: pertama, yang berhubungan dengan 

orang yang berpuasa pada bulan Ramadhan. 

Dalam berpuasa kadangkala orang-orang 

terjerumus pada omongan dan perbuatan yang 

tidak ada manfaatnya atau anggota tubuhnya 

berbuat sesuatu yang dilarang  oleh Allah dan 

Rasul-Nya. Hal itu memang merupakan 

kelemahan dari manusia, tidak dapat 
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melepaskan diri dari hal-hal tersebut sehingga 

datanglah zakat fitrah di akhir bulan, untuk 

membersihkan tumpukan dosa kecil yang 

sering diperbuat  selama ia mereka berpuasa. 

 Sebagaimana halnya shalat sunat rawatib, 

sebelum atau sesudah shalat fardhu lima waktu, 

untuk menambal yang terjadi pada shalat 

fardhu, baik yang terlupakan atau yang kurang. 

Sebagian ulama menyatakan : “zakat fitrah pada 

bulan Ramadhan berfungsi untuk menambal 

kekurangan puasa, seperti halnya sujud sahwi, 

untuk menambal kekurangan salat”. 

 Kedua, yang berhubungan dengan 

masyarakat, yakni menumbuhkan rasa 

kecintaan orang-orang miskin dan orang-orang 

yang membutuhkanya. 

   

Syarat Wajib Zakat Fitrah 

Adapun syarat wajib zakat fitrah adalah 

beragama Islam, orang itu ada sewaktu 

terbenam matahari, hari penghabisan bulan 

Ramadhan dan dia mempunyai kelebihan harta 

berupa keperluan makanan untuk dirinya 

sendiri dan untuk yang wajib dinafkahinya, baik 

manusia ataupun bintang, pada malam hari raya 

dan siang harinya. 

Harta yang terhitung di sini adalah harta 

yang tidak perlu kepadanya sehari-hari,  seperti 
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rumah, baju, kitab, dan lain sebagainya. Artinya 

barang-brang tersebut tidak perlu di jual utuk 

membayar fitrah. Orang yang mencukupi syarat 

di atas, wajib membayar fitrah untuk dirinya 

sendiri, dan orang yang wajib dinafkahinya 

seperti fitrah anak yang masih kecil, isterinya, 

ibu bapak yang sudah jadi tanggung jawabnya, 

dan lain-lain yang wajib atasnya menanggung 

nafkah mereka. 

 

Jenis Benda yang Dikeluarkan 

Sebagian ulama berpendapat benda-benda 

yang dapat dijadikan zakat fitrah adalah benda-

benda yang dapat mengenyangkan orang-orang 

miskin pada hari itu. Dari yang  diwajibkan dari 

jenis-jenis yang mencukupi, ada tiga pendapat : 

Pertama, makanan pokok, yang menguatkan. 

Apabila ia beralih kepada makanan pokok yang 

menguatkan dengan kualitas yang buruk, maka 

itu tidak sah, tetapi jika beralih pada bahan 

makanan yang lebih baik, maka hal itu 

diperbolehkan menurut kesepakatan ulama’. 

Kedua, menguatkan dirinya. Ketiga, boleh 

memilih di antara jenis-jenis tersebut. 

 Sebenarnya yang jelas bahwa Nabi 

Muhammad SAW membatasi pada makanan-

makanan tertentu saja. Yang paling baik adalah, 

seseorang itu mengeluarkan makanan yang 
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menjadi makanan pokok daerahnya, tergantung 

mana yang paling utama. 

Ibnu Taimiyah berkata dalam Al-Ikhtiyarat, 

cukup memadai untuk zakat fitrah dari jenis 

makanan setempat. Misalnya, beras. Sekalipun 

macam-macam jenis itulah yang ditentukan 

dalam hadist tersebut. Demikianlah satu riwayat 

dari Ahmad dan pendapat kebanyakan ulama 

kemudian tidak dibenarkan memberikan zakat 

fitrah melainkan pada orang yang berhak 

menerimanya. 

Dari hikmah syariat juga dapat ditetapkan 

tentang sedikitnya ukuran yang wajib 

dikeluarkan, yaitu yang mudah bagi orang-

orang dari makanan pokoknya, sehngga bisa 

diharapkan semua orang bisa melakukan 

pekerjaan yang mulia dan situasi yang berkah.  

Hadits tersebut menunjukkan kepada kita, 

bahwa zakat fitrah itu adalah kewajiban yang 

bersifat umum, pada setiap kepala dan pribadi, 

dari kaum muslimin dengan tidak membedakan 

antara orang yang merdeka dengan hamba 

sahaya, antar laki-laki dan perempuan, antara 

anak-anak dan orang dewasa. Bahkan tidak 

membedakan antara orang kaya dengan orang 

fakir, antara penduduk kota dengan penduduk 

kampung. 
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Zahirnya ucapan Nabi (laki-laki dan 

perempuan), diperkuat pula oleh pendapat Abu 

Hanifah bahwa zakat fitrah itu wajib bagi 

perempuan, apaka ia memiliki suami atau tidak. 

Zakat fitrah wajib bagi si istri itu sendiri, 

dikeluarkan dari hartanya. Pendapat ini adalah 

madzhab Zahiri. 

Menurut imam yang tiga, Imam Laits dan 

Ishaq, bahwa wajib bagi suami untuk 

mengeluarkan zakat fitrah bagi istrinya, karena 

si istri dalam hal nafkah mengikuti suami. 

Sesungguhnya Imam Safi’I berhujjah dengan 

hadits riwayatnya  melalui Muhammad bin Ali 

Al-Baqir, dengan hadits mursal :  

 

ن الفطر صدقة  أدِّوا  َتونون  عمِّ

 

“Bayarlah zakat fitrah dari semua orang yang 

menjadi tanggung jawab kalian” 

 

Ucapan Rasulullah Saw (anak kecil atau 

orang dewasa), menunjukkan bahwa zakat 

fitrah itu wajib bagi anak kecil, diambil dari 

hartanya apabila ia memiliki harta, lalu 

dikeluarkan oleh walinya. Apabila ia tidak 

memiliki harta, maka zakat fitrahnya wajib bagi 
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orang yang memberikan nafkah padanya. 

Pendapat ini dipegang oleh jumhur ulama. 

Ucapan Ibnu Umar dalam haditsnya (bagi 

setiap orang yang merdeka dan hamba sahaya) 

adalah mencakup orang yang kaya dan fakir 

yang tidak memiliki nisab, sebagaimana 

dijelaskan pada Abu Hurairah dalam haditsnya 

(orang kaya atu fakir). Pendapat ini dipegang 

oleh Imam yang tiga dan jumhur ulama.  

Mereka tidak mensyaratkan kewajiban 

zakat, kecuali : 1. Islam 2. ukuran kewajiban 

zakat ini adalah adanya kelebihan dari 

makanannya dan makanan orang yang wajib 

nafkah baginya pada hari dan malam hari raya, 

dan kelebihan dari rumahnya, perabot 

rumahtangganya dan kebutuhan pokoknya. 

Syaukani berpendapat bahwa inilah 

pendapat yang benar, karena nash-nashnya 

bersifat muthlaq, tidak mengkhususkan antara 

orang kaya dengan orang fakir. Tidak ada 

tempat ijtihad dalam menentukan ukuran 

benda yang dikeluarkan itu, harus dimilikinya, 

dan terutama alasan disyariatkannya zakat 

fitrah, yaitu memsucikan puasa. Zakat fitrah itu 

wajib dilaksanakan bagi setiap muslim, baik 

laki-laki maupun perempuan, anak kecil 

ataupun orang dewasa, orang kaya atau orang 

fakir.  
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Waktu Zakat Fitrah 

Sebagaimana telah diketahui, bahwa 

waktu wajib zakat fitrah, yakni sewaktu 

terbenam matahari pada malam hari raya. 

Sungguhpun begitu tidak ada halangan bila 

dibayar sebelumnya, asalkan dalam bulan 

puasa. Di bawah terdapat beberapa waktu dan 

waktu membayar fitrah. 

1) Waktu yang diperbolehkan, yaitu dari awal 

Ramadhan sampai hari penghabisan 

Ramadhan. 

2) Waktu wajib, yaitu dari terbenam matahari 

penghabisan Ramadhan. 

3) Waktu yang lebih baik (sunnat), yaitu 

dibayar sesudah shalat subuh sebelum pergi 

shalat hari raya itu. 

4) Waktu makruh, yaitu membayar fitrah 

sesudah shalat hari raya; tetapi sebelum 

terbenam matahari, pada hari raya itu 

5) Waktu haram, lebih telat lagi yaitu dibayar 

sesudah terbenam matahari, pada hari raya 

itu. 

 

Ketentuan Zakat Fitrah dan Fidyah di Masjid 

Raya Vila Inti Persada 

Pembayaran Zakat Fitrah besarnya satu 

(1) Sha’ makanan pokok. Sha’ merupakan jenis 
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takaran. Menurut imam Hanafi, imam Malik, 

dan Ahmad bin Hambal, satu Sha’ itu 14.65 Cm3 

atau sama dengan 3.145 Ltr. Satu Sha’ gandum 

(hinthoh) menurut imam Al-Nawawi sama 

dengan 1862.18 Gram dan satu Sha’ beras putih 

sama dengan 2.719,19 Gram. Dengan demikian, 

zakat fitrah berupa makanan pokok beras putih 

bila diukur dengan Sha’ beratnya, 2.719,19 

Gram. Hanya saja, MUI punya ukuran sendiri 

tentang satu Sha’ ini. Satu Sha’ sama dengan 4 

Mud. Satu Mud setara dengan 576 Gram81. 

Dengan demikian satu Sha’ beras yang 

dikeluarkan dalam zakat fitrah, beratnya setara 

dengan 2.304 Gram (hasil dari, 576 Gram X 4 = 

2.304 Gram) dan kemudian dibulatkan menjadi 

2.500 Gram beras (Dua Kg dan 500 Ons).  

Zakat Fitrah berbentuk makanan pokok 

(kurma, gandum, beras, sagu, jagung, dll.). 

Mazhab Hanafi membolehkan zakat fitrah atau 

fidyah dengan uang. Dengan demikian, kalau 

umat Islam mau mengeluarkan zakat atau 

fidyah berbentuk uang, harus mengikuti 

takaran atau timbangan menurut Mazhab 

Hanafi (tidak boleh ikut mazhab yang tidak 

 
81Fuad Thohari, Mengungkap Istilah-Istilah Khusus Dalam 

Tiga Rumpun Kitab Fikih Syafi’iyyah. Ahkam,  Jurnal Ilmu Syariah,  No. 
1 Januari 2013/ISSN 1412-4734. 
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memfatwakan zakat dan fidyah boleh 

berbentuk uang).  

Menurut salah satu pendapat mazhab 

Hanafi (1 sha’), setara 4.288 gram. Pendapat 

lain dalam mazhab Hanafi, satu sha' sama 

dengan 3.3 Kg.makanan pokok yang disebut 

dalam hadis Nabi saw, yaitu: gandum, kurma, 

keju, kismis, dll.  

Pada tahun 2020 ini, MUI DKI Jakarta 

berdasarkan fatwa yang dikeluarkan pada 

tahun 2018, konversi zakat fitrah dengan uang 

ikut mazhab Hanafi, sebesar Rp. 55.000,-. 

Sementara nilai satu paket Fidyah{ satu (1) 

Mud}  yang dikonversi dengan uang menurut 

mazhab Hanafi adalah   1/4 nilai Fitrah (1/4 

Sha''), yaitu Rp. 55.000, - : 4 = Rp. 13.750,-.. Jadi, 

konversi Fidyah (1 Mud) yang dibayarkan  

dengan uang menurut mazhab Hanafi, kl. Rp. 

13.750,-. 

Fatwa MUI DKI Jakarta tahun 2018 tentang 

Hukum dan Pedoman Zakat Fitrah dengan uang,  

bisa dilihat dalam lampiran buku ini atau akses 

link: https://www.muidkijakarta.or.id/inilah-

hukum-dan-pedoman-membayar-zakat-fitrah-

dengan-uang/  
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BAB V 

SHALAT IDUL FITRI 

 

osakata Islam mengenal istilah ‘id untuk 

dua peristiwa: ‘Idul Fitri dan ‘Idul Adha. 

‘Id berasal dari kosakata Arab dari akar 

kata ‘âda-ya’ûdu yang berarti ‘kembali’, 

sedangkan fithr berasal dari fathara yang 

memiliki banyak arti yaitu asal kejadian, agama 

yang benar, dan kesucian. Fithr juga bermakna 

“berbuka”, sehingga secara etimologis, ‘idul fitri 

bisa diartikan “kembali berbuka”. Pengertian ini 

diambil dari makna al-fithr yang berbeda 

dengan al-fithrah. Kata fatarah, atau fitrah 

memakai ta’ marbuthah, sedangkan al-fithr 

dalam kata ‘idul fitri tidak memakai ta’ 

marbuthah. Dari makna terakhir ini, istilah ‘Idul 

Fitri biasanya diartikan sebagai 

“mengungkapkan suatu kegembiraan setelah 

kurang lebih satu bulan umat Islam berpuasa di 

siang hari dan kembali seperti biasa makan, 

minum dan berhubungan seks di siang hari”.  

Namun demikian, pemahaman bahwa ‘Idul 

Fitri diartikan fithrah dalam arti “asal kejadian” 

bukannya keliru. Relevansi makna ini dikaitkan 

dengan asal kejadian manusia sebagai makhluk 

dwi dimensi, diciptakan Allah dari debu tanah 

K 
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(sulâlatin min thin) dan ruh Ilahi  (wa nafakhtu 

min rûhihi) yang menyatu. Sewaktu manusia 

dilahirkan ke dunia, dia terbebaskan dari segala 

dosa dan noda (fithrah). “Kembali ke asal 

kejadian” artinya adalah kembali seperti 

sewaktu dilahirkan, yang dalam keadaan tanpa 

noda dan dosa. Bayi adalah representasi 

kepolosan, kebeningan, kemenarikan, 

keindahan, keceriaan, optimisme, kasih sayang, 

dan keterpesonaan. Bayi membuat setiap orang 

menampakkan kegembiraan, kesenangan, dan 

ketertarikan saat memandangnya. Karena itu, 

Rasulullah SAW mensinyalir bahwa seseorang 

yang telah mengalami ramadhan dengan benar 

(îmânan wa-htisâban) akan lahir sebagai 

pribadi baru laksana bayi yang dilahirkan oleh 

bundanya (kayaumin waladathu ummuhu).82 

Pesona alumni Ramadhan semestinya mampak 

merona pada saat seseorang merayakan ‘idul 

fitri.  ‘Idul fitri juga biasa diartikan “kembali 

kepada kesucian”, yakni kesucian hati, pikiran, 

dan perbuatan. Kesucian pikiran berawal dari 

berpikir positif dalam memandang segala 

sesuatu (husnu d-dhan, positive thinking); 

melihat dengan pandangan yang suci. Pikiran 

yang suci membuahkan sikap-sikap positif, di 
 

82 Hadis riwayat Imam Nasa’I, dalam Sunan an-Nasa’iy, jilid 4, hadis 
no.22077. 
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samping kunci meraih kebahagiaan, 

ketentraman, kesehatan jiwa, dan kesuksesan 

seseorang“A positive mind anticipates 

happiness, joy, health and  a successful outcome 

of every situation and action”. Saat ini banyak 

artikel, penelitian dan pelatihan yang 

mengkonsentrasikan pada upaya 

membangkitkan “kekuatan berpikir positif” 

(The Power of Positive Thinking) sebagai cara 

meningkatkan wisdom dan power dalam diri 

seseorang. Sebegitu penting kesucian pikiran 

ini maka shiyam Ramadhan mendidik manusia 

bukan saja belajar ‘bagaimana mensucikan 

pikiran’, tetapi sekaligus mengalaminya. Di 

akhir Ramadhan, saat ber-‘idul fitri, diharapkan 

pengalaman dan penghayatan ‘mensucikan 

pikiran’ itu akan terefleksi dalam kehidupan 

sehari-hari.  

Ramadhan juga mengimperasi pemeluknya 

untuk mensucikan hati dan tindakan dengan 

melakukan pelbagai kegiatan, seperti tilawah 

al-Qur’an, qiyamul lail, shalat-shalat sunnah, 

zikir, do’a, sedekah, memberi ifthar, berbuka 

bersama anak yatim dan kalangan 

berkekurangan, dan sebagainya. Apa artinya 

semua ini? Ramadhan menyediakan wahana 

yang lebih dari cukup bagi umat Islam untuk 

mensucikan pikiran, hati, dan tindakannya 
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secara konkrit dan langsung. Pada saat 

Ramadhan berakhir dan bertemu dengan ‘idul 

fitri, ia akan kembali dalam keadaan pikiran, 

hati, dan tindakannya tersucikan oleh 

beningnya telaga ramadhan. 

Suci itu, menurut sementara pakar adalah 

gabungan dari tiga hal yakni: indah, benar, dan 

baik. Mencari keindahan menghasilkan seni, 

menggapai kebaikan menghasilkan etika, dan 

mencari kebenaran akan menghasilkan ilmu. 

Ketiga unsur ini seolah membuat manusia 

canggih dalam etika, logika, dan estetika. 

Penguatan pada ketiga unsur ini secara 

seimbang akan menghasilkan hidup lebih 

bermakna. Kemampuan logika atau daya pikir 

digunakan untuk merenungkan 

kemahabesaran Allah dan ciptaannya, 

menghasilkan ilmu yang bermanfaat bagi 

manusia. Ketajaman kalbu dan imannya akan 

mampu merasakan keindahan dan kehadiran 

Ilahi dalam setiap situasi. Paduan yang menarik 

dari ‘profil mukminin’ yang dicita-citakan. Lagi-

lagi Ramadhan menyediakan wahana amat 

khusus bagi pencerahan daya nalar (logika), 

norma (etika), dan seni (estetika) melalui 

‘amaliyah sunnah seperti memperbanyak 

terlibat dalam majlis ilmu, mengkaji dan 

berkarya secara bermutu, berkumpul dengan 
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orang-orang saleh, ndaras Al-Qur’an dengan 

lantunan lagu yang indah, dan tarawih bersama 

di masjid atau takbiran saat menutup bulan 

ramadhan. Maka saat merayakan ‘idul fitri 

laiknya seseorang menjadi seniman, ilmuwan, 

sekaligus budiman.  

Kalau kita artikan fithrah sebagai ‘agama 

yang benar’, Idul Fitri berarti kembali ke 

menganut dan melaksanakan tuntunan agama 

yang benar (al-dîn al-qayyim).  Memang di 

antara naluri/pembawaan manusia yang asli 

adalah adanya naluri beragama (gharîzah at-

tadayyun) pada dirinya. Dengan naluri ini, 

setiap manusia pasti merasakan dirinya serba 

lemah, serba kurang dan serba tidak berdaya 

sehingga ia membutuhkan Zat Yang Maha 

Agung, yang berhak untuk disembah dan 

dimintai pertolongan. Karena itulah, secara 

fitrah, manusia akan selalu membutuhkan 

agama yang menuntun dirinya melakukan 

penyembahan (‘ibâdah) terhadap Tuhannya 

dengan benar. Konsekuensinya, sesuai dengan 

fitrahnya pula, manusia sejatinya senantiasa 

mendudukkan dirinya sebagai hamba di 

hadapan Tuhannya, Allah SWT, Pencipta 

manusia.  Dengan demikian, kembali ke 

fitrah—sebagai esensi dari Idul Fitri—dimaknai 

kembalinya manusia ke jatidirinya yang asli 
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sebagai seorang hamba di hadapan Allah 

sebagai Tuhannya. Menurut Imam Ja’far ash-

Shadiq, seorang Muslim yang mengklaim 

sebagai hamba Allah mesti menyadari bahwa: 

(1) apa yang ada pada dirinya bukanlah 

miliknya, tetapi milik Allah; (2) tunduk, patuh 

dan tidak pernah membantah setiap perintah 

Allah; (3) tidak membuat aturan sendiri kecuali 

aturan yang telah Allah tetapkan untuk dirinya. 

 

Pelajaran Berharga ‘Idul Fitri 

‘Idul Fitri merupakan refleksi evaluatif bagi 

setiap mukmin. Kehadiran Idul Fitri merupakan 

pertanda lahirnya individu-individu dengan 

‘pribadi baru’, yakni individu yang merasakan 

kemenangan hakiki dalam memerangi hawa 

nafsu selama sebulan di bulan Ramadhan. 

Betapa dua kutub nafsiah yang saling bertolak 

belakang, antara jalan fujur dan ajakan taqwa, 

selalu bertarung selama masa puasa. Siapa yang 

memenangi pertarungan melawan tarikan fujur 

adalah mereka yang berada di jalan takwa, 

la’allakum tattaqûn.  

Setelah menyelami makna ‘Idul Fitri 

seperti dipaparkan di atas, setidaknya ada 

empat pelajaran berharga yang kita peroleh. 

Pertama, ‘Idul Fitri adalah ‘kanal’ bagi jalan 

penyempurnaan kepribadian seorang Muslim.  
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Aroma dan nuansa Ramadhan amat berbeda 

dengan bulan-bulan sebelumnya. Sebagai 

sayyidus syuhûr (penghulunya bulan) 

Ramadhan menyediakan hidangan ruhani 

dengan menu yang menggiurkan bagi 

pembentukan pribadi luhur. Tujuan akhirnya 

adalah pribadi yang memiliki kualitas 

ketakwaan yang paripurna, la’allakum tattaqûn, 

yang dalam Al-Qur’an dicirikan dengan 

berbagai kualitas, keimanan yang tinggi, 

kedekatan dengan Tuhan yang ditandai dengan 

kekhusyukan dalam shalat (medium tertinggi 

hubungan manusia dengan Tuhannya), 

kesediaan memberikan harta yang 

diangerahkan Tuhan kepada yang berhak dalam 

situasi apapun, kemampuan menahan amarah 

dan pelampiasan hawa nafsu rendah, kesediaan 

memberi maaf kepada siapapun, selalu awas 

dan mawas diri, mengorientasikan hidup 

sepenuhnya untuk Allah, kesiapan diri 

menerima kesalahan dan segera 

memperbaikinya (lihat QS. Al-Baqarah/2: 1-5; 

Ali Imron/3: 132-136).  

Kedua, simbolisme materi digantikan 

dengan pemaknaan spiritual. Ramadhan telah 

mengajari banyak persoalan hidup yang 

sejatinya tidak bisa dikalkulasi semata secara 

matematis dan ekonomis. Makanan dan 
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minuman yang tersedia di hadapan kita tak bisa 

dimanfaatkan walau perolehannya halal 

sekalipun karena kita mematuhi ajaran Tuhan 

untuk berpuasa. Puasa membentuk karakter 

manusia untuk memahami hakikat hidup 

sesungguhnya, yakni hidup hanyalah untuk 

Allah semata. Paradigma hidup yang 

menyatakan Allah sebagai tujuan hidup 

menjadikan seorang mukmin resisten terhadap 

segala godaan duniawiyah yang materiaistik. 

Meski setiap jengkal ibadah yang dilakukan 

selama berpuasa dinaikkan deret hitungnya 

menjadi berkelipatan oleh Allah SWT, makna 

eksplisit adalah motivasi untuk menaikkan 

kualitas ‘ibadah secara terus menerus tanpa 

henti. Hanya karena Kemurahan Allah saja 

maka ibadah bernilai ibadah. Jika orientasi 

matematis dan ekonomis (perhitungan 

kuantitas ibadah) saja yang diperhatikan, maka 

seseorang akan kehilangan momentum makna 

hakiki ibadah. 

Pemaknaan spiritual yang menggantikan 

pendekatan material sangat tampak pada 

alunan takbir saat merayakan hari 

kemenangan, ‘Idul Fitri. Lantunan Allahu Akbar 

bukanlah semata untaian kata begitu saja. Ia 

adalah bentuk ungkapan pengagungan pada 

Allah sebagai penyempurna bilangan puasa 
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(QSAl-Baqarah/2: 185). Pada saat 

mengagungkan Allah seseorang otomatis 

meletakkan dirinya di hadapan Allah dalam 

posisi yang lemah. Seorang yang berada dalam 

posisi lemah, pasti tidak akan melanggar 

perintah yang besar.  

Meskipun memakai baju baru saat 

merayakan ‘Idul Fitri tidak dilarang (Nabi hanya 

menganjurkan umatnya memakai pakaian yang 

terbaik), pelajaran pentingnya adalah jangan 

terjebak pada simbolisme material yang 

namanya ‘pakaian’; seakan memakai pakaian 

baru dan indah merupakan kebanggaan. 

Kepongahan simbolik membuat diri kita 

terkungkung dalam terali formalitas dan 

meterialistis yang tidak membebaskan. 

Thorsten Veblen dalam bukunya Theory of 

Leissure Class (1899) menyatakan bahwa 

semakin bagus pakaian seseorang semakin 

terbatas kebebasan kita untuk bertindak. 

Karena itu, dibalik semua simbol materialisme, 

‘Idul Fitri mengajak untuk peduli pada soal 

religiusitas, spiritualitas. 

Ketiga, kebersamaan dan kepedulian pada 

sesama merupakan fenomena yang dipupuk 

dalam ‘Idul Fitri. Sejak Ramadhan kebersamaan 

itu sudah dibangun melalui ‘amaliyah yaumiyah 

seperti tarawih, ifthar (mengundang orang lain 
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berbuka bersama), tadarrus, dan akhirnya zakat 

fitrah dan sedekah. Secara social, si kaya 

membagi kebahagiaan dengan si miskin, dan si 

miskin merasakan kebahagiaan dan terikat 

secara sosial dengan si kaya. Hubungan sosial 

yang tentu sangat indah manakala mewujud 

secara faktual dalam kehidupan keseharian. 

Kebersamaan juga terlihat fenomenal saat 

mudik lebaran terjadi. Semua orang dalam 

berbagai strata dan lapisan social mengecilkan 

segregasi social dengan bertindak sebagai 

pelaku budaya mudik yang sesungguhnya 

pelembagaan silaturrahmi yang dianjurkan 

Islam. Tradisi pulang kampung menciptakan 

momen kebersamaan yang syahdu antar 

keluarga dan warga masyarakat secara 

keseluruhan. Saat merayakan ‘Idul Fitri lebih-

lebih kebersamaan dan kepedulian seseorang 

tumbuh semerbak karena pada saat yang sama 

dan waktu yang sama berkumpul di masjid atau 

lapangan untuk menyelenggarakan shalat ‘id; 

pemandangan yang hipnotis dan mengesankan 

bagi banyak peneliti dan peminat Islam di 

Indonesia sekaligus melunturkan segregasi 

(keterpisahan) social akibat perbedaan strata 

atau status social-ekonomi.  

Pelajaran keempat dari ‘Idul Fitri adalah 

membangun sikap optimisme menghadapi 
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hidup. Berakhirnya Ramadhan bukan akhir 

segalanya, bukan pula putusnya ‘ibadah, bukan 

berhentinya aktivitas, tidak pula sirnanya 

nuansa ramadhan. Bagi Muslim berakhirnya 

ramadhan seharusnya menjadi starting point 

untuk memetik harapan baru sebagai wujud 

reflektif hari fitri ini dalam wujud lahirnya 

optimism bahwa Tuhan tak pernah bosan 

menerima amaliah hamba-hambaNya. Sikap 

optimis ini merupakan tradisi para sahabat 

Nabi saw. sebagaimana diriwayatkan Jubair bin 

Nufair, ia berkata “Para sahabat Nabi 

Shallallahu ‘alaihi wa sallam bila bertemu pada 

hari raya, sebagian mereka berkata kepada 

yang lainnya : Taqabbalallahu minnaa wa 

minkum (Semoga Allah menerima amal dari 

kami dan darimu)". Harapan semacam itu 

mengandung makna bahwa setiap Muslim 

harus berusaha mencari kasih dan kerelaan 

Tuhan dalam setiap noktah amaliyahnya. Setiap 

orang tidak akan pernah tahu amaliah siapakah 

yang diterima Allah swt., kecuali hanya 

berharap dan berdoa sebagai bentuk positive 

thinking atas kemurahan Allah swt. Tradisi ini 

sangat positif dalam kerangka interaksi social 

yang mewarnai gegap gempita ‘Idul Fitri. 

Sukses Ramadhan tidak diukur pada saat 

ramadhan berlangsung. Sukses tidaknya 
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Ramadhan seseorang dapat dilihat dari 11 

bulan yang akan dilaluinya. Mungkin kembali 

pada makna ‘Idul Fitri pada kesucian, 

parameter seorang bayi dapat dijadikan 

pelajaran untuk memeriksa apakah Ramadhan 

kita terbaca pada aktualitas di ‘Idul Fitri. 

Parameter pada bayi itu adalah 1) tahan uji, 

tahan banting, pantang menyerah dan pantang 

putus asa; 2). selalu melihat kedepan; 3). tulus 

(memberi, memaafkan dan meminta maaf dan 

lain-lain); dan 4). jujur (apa adanya di dalam 

hati, tidak bertolak belakang dengan nurani).  

 

Shalat Hari Raya 

 

Jenis Shalat Hari Raya 

Dalam Islam ada dua hari raya yang 

disunnahkan kepada setiap muslim melakukan 

sholat pada dua hari raya tersebut: Hari Raya 

Idul Fitri, yaitu pada setiap tanggal 1 Bulan 

Syawal dan Hari Raya Idul Adha/Hari Raya Haji, 

yaitu setiap tanggal 10 bulan Zulhijah. 

Hukum shalat hari raya adalah sunnah 

muakkad (sunnah yang sangat dianjurkan kuat) 

karena Rasulullah SAW senantiasa melakukan 

sholat hari raya selama beliau hidup. 
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Allah SWT berfirman :  

 

َناكَ  ِإّنَّ        (2) َواحْنَرْ  لَِربِّكَ  َفَصلِِّ  (1) اْلَكْوثَ رَ  َأْعطَي ْ
 

“Sesungguhnya Kami telah memberikan 

kepadamu ni’mat yang banyak. Maka dirikanlah 

sholat karena Tuhanmu, berkorbanlah. (Al-

Kautsar : 1-2) 

 

 َوأَبُو َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى اّللَِّ  َرُسولُ  َكانَ  قَالَ  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنْ 

ُهَما اّللَُّ  َرِضيَ  َوُعَمرُ  َبْكرٍ    اْْلُْطَبةِ  قَ ْبلَ  اْلِعيَدْينِ  ُيَصلُّونَ  َعن ْ

 

“Dari Ibnu Umar, “Rasulullah Saw, Abu Bakar, 

dan Umar melakukan sholat dua hari raya 

sebelum berkhotbah.” (Riwayat Jama’ah ahli 

hadis) 

 

Rasulullah SAW melakukan sholat hari 

raya pada tahun kedua (tahun Hijriah). Shalat 

hari raya itu dua rakaat, waktunya sesudah 

terbit sampai tergelincir matahari, rukun, 

syarat, dan sunnahnya sama dengan shalat yang 

lain ditambah dengan beberapa sunnah yang 

lain. 
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ُهَماَأنَّ  اّللَُّ  َرِضيَ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنْ   َعَلْيهِ  ّللَُّ ا َصلَّى النَّيبَّ  َعن ْ

َلَها ُيَصلِِّ  لَْ  رَْكَعَتنْيِ  اْلِعيدِ  يَ ْومَ  َصلَّى َوَسلَّمَ    بَ ْعَدَها َواَل  قَ ب ْ
 

“Dari Ibnu Abbas, “Sesungguhnya Nabi Saw 

sholat hari raya 2 rakaat. Beliau tidak sholat 

sebelum dan sesudahnya.” (Riwayat Bukhari dan 

Muslim). 

 

Semua muslim dianjurkan untuk 

berkumpul dan shalat pada hari raya, baik 

orang yang menetap (mukim) maupun orang 

yang dalam perjalanan, laki-laki maupun 

perempuan, besar ataupun kecil; hingga 

perempuan yang berhalangan karena haid pun 

disuruh juga pergi berkumpul untuk 

mendengar khotbah, tetapi mereka tidak boleh 

shalat. Sungguhpun begitu, bila seseorang 

shalat sendirian, sah juga.  

 

  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى اّللَِّ  َرُسولُ  أََمَرّنَ  قَاَلتْ  َعِطيَّةَ  أُمِِّ  َعنْ 

 اْلَعَواِتقَ  َواأْلَْضَحى اْلِفْطرِ  ِف  ُُنْرَِجُهنَّ  َأنْ  َوَسلَّمَ 

 اْْلُُدورِ  َوَذَواتِ  َواْْلُيَّضَ  
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“Dari Ummi ‘Atiyah. Ia berkata, “Rasulullah Saw 

Telah menyuruh keluar pada hari raya Fitri dan 

Hari raya Haji, supaya kami membawa gadis-

gadis, perempuan yang sedang haid, dan hamba 

perempuan ke tempat sholat hari raya (Adapun 

perempuan yang sedang haid, mereka tidak 

mengerjakan sholat- sholat)” (Riwayat Bukhari 

dan Muslim). 

 

Tempat  Shalat Hari Raya 

Tempat yang lebih baik untuk sholat hari 

raya ialah di tanah lapang, kecuali kalau ada 

halangan seperti hujan dan sebagainya. 

Keterangannya adalah amal Rasulullah Saw. 

Ibnu Al-Qayyim berkata, “Biasanya 

Rasulullah Saw melakukan shalat dua hari raya 

(Hari raya Fitri dan Hari raya Haji) pada tempat 

yang dinamakan mushalla (Tempat sholat 

/tanah lapang. Beliau tidak pernah shalat hari 

raya di masjid kecuali hanya satu kali, yaitu 

ketika mereka kehujanan.” Apalagi jika 

diperhatikan bahwa hal ihwal hari raya itu 

untuk dijadikan syiar dan semaraknya agama, 

maka lebih baik dilaksanakan di tanah lapang. 

Sebagian ulama berpendapat, “Lebih baik 

di masjid, sebab masjid itu adalah tempat yang 

mulia.” 
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Shalat hari raya tidak disyari’atkan (tidak 

disunnahkan ) azan dan tidak pula iqamah. Yang 

di syariatkan hanyalah menyerukan   الصالة جامعة  

Marilah shalat berjama’ah. 

 

 َصلَّى اّللَِّ  َرُسولِ  َمعَ  َصلَّْيتُ  قَالَ  ََسَُرةَ  ْبنِ  َجاِبرِ  َعنْ 

 أََذانٍ  بَِغْْيِ  َمرََّتنْيِ  َواَل  َمرَّةٍ  َغْْيَ  اْلِعيَدْينِ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  

 ِإقَاَمةٍ  َواَل 

 

“Dari Jabir bin Samurah. Ia berkata, “Saya shalat 

hari raya bersama-sama Rasulullah Saw bukan 

sekali dua kali saja beliau sholat tidak azan dan 

tidak iqamah.”  

 

  األعياد ف يقول أن املؤذن َيمر أن أرى : الشافعي وقال

  الصالة  أو جامعة الصالة :

 

“Syafi’I berkata, “Muadzin  pada hari raya 

supaya mengucapkan, ‘Asholatu Jami’atan’ 

(Marilah sholat berjamaah). 
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Shalat Sunnah Hari Raya 

• Dawali dengan niat, lalu Takbiratul Ihram 

• Disunahkan  membaca doa Iftitah 

• Takbir tujuh kali setelah membaca do’a 

iftitah dan sebelum membaca a’udzu pada 

rakaat pertama, dan pada rakaat kedua lima 

kali takbir selain takbir untuk berdiri dan 

sebelum membaca fatihah. 

• Mengangkat kedua tangan setinggi bahu 

pada tiap-tiap takbir.  

 

هِ  َعنْ  أَبِيهِ  َعنْ  ُشَعْيبٍ  ْبنِ  َعْمرِو عنْ   َصلَّى النَّيبَّ  َأنَّ  َجدِِّ

ًعا َتْكِبْيَةً  َعْشَرةَ  ثِْنَتْ  ِعيدٍ  ِف  َكّبََّ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ     َسب ْ

َلَها  ُيَصلِِّ  َولَْ  اآْلِخَرةِ  ِف  َوََخًْسا اأْلُوىَل  ِف   بَ ْعَدَها  َواَل  قَ ب ْ

 

 “Dari Amr bin Syu’aib, “Sesungguhnya Nabi Saw 

takbir pada hari raya dua belas takbir : Tujuh 

pada rakaat pertama, lima pada rakaat yang 

terakhir” (Riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban) 

• Membaca tasbih diantara beberapa takbir. 

Lafadznya : 
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هللاِّ  ُسْبَحان لله  ْْلَْمدُ َوا  ََ َوالَاَِّلهَ  َِّ  هللا  اِّالَّ  َِّ

َواالله   َأْكَبْ  َُ َُ. 
 

 “Maha suci Allah, Segala Puji bagi Allah, dan 

tidak ada Tuhan yang sebenarnya patut 

disembah melainkan Allah. Allah maha besar”. 

 

• Membaca surat Qaf (  ق) sesudah Fatihah 

pada rakaat pertama, dan surat Qamar ( القمر) 

pada rakaat kedua atau surat Al-A’la (  ألعلىا ) 

pada rakaat pertama, dan Al-Gasyiyah (  َُية  (اَْلَغاشِّ

pada rakaat kedua. 

• Mengeraskan bacaan, kecuali makmum. 

• Khutbah dua kali sesudah Sholat ID. 

• Khutbah pertama hendaklah dimulai dengan 

takbir sembilan kali. Untuk khutbah kedua 

dimulai dengan tujuh kali takbir. Sebagian 

ulama mengatakan bahwa khutbah hari raya 

tidak dimulai dengan takbir seperti itu. 

Hanya, semua khutbah baik khutbah Id 

maupun lainnya hendaklah dimulai dengan 

puji-pujian (Alhamdulillah). 

• Dalam khotbah Hari Raya Fitri itu hendaklah 

diadakan penerangan tentang zakat fitrah, 
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dan pada Hari Raya Haji diadakan 

penerangan tentang hukum-hukum kurban. 

• Pada hari raya disunnahkan mandi dan 

berhias serta memakai pakaian yang sebaik-

baiknya.  

 

 هللا  رضي ، أبيه عن ، علي بن اْلسن  بن زيد عن

 عليه  هللا صلى هللا رسول أمرّن » : قال عنهما  

  وأن ، جند  ما أجود نلبس أن العيدين ف وسلم 

  جند ما أبَسن نضحي وأن ، جند  ما أبجود نتطيب
 

 “Dari Hasan bin Hasan Ali, “Rasulullah Saw 

menyuruh kami pada hari raya supaya memakai 

pakaian sebaik-baiknya yang ada pada kami, 

dan Wangi-wangian sebaik-baiknya yang ada 

pada kami, dan berkorban pada binatang 

segemuk-gemuknya yang ada pada kami.”  

• Disunnahkan makan sebelum pergi shalat 

pada Hari Raya Fitri dan pada hari raya haji 

disunnahkan tidak makan, kecuali sesudah 

shalat.  

•  

 َصلَّى  اّللَِّ  َرُسولُ  َكانَ  قَالَ  َماِلكٍ  ْبنِ  أََنسِ  َعنْ 

 ََتََراتٍ  ََيُْكلَ  َحتَّ  اْلِفْطرِ  يَ ْومَ  يَ ْغُدو  اَل  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ   
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 “Dari Anas “Nabi Saw tidak pergi mengerjakan 

sholat pada Hari Raya Fitri, sebelum beliau 

memakan beberapa biji kurma lebih dahulu.”  

 

 اّللَُّ  َصلَّى اّللَِّ  َرُسولُ  َكانَ  قَالَ  أَبِيهِ  َعنْ  بُ َرْيَدةَ  ْبنُ  اّللَِّ  َعْبدُ 

  ......... يَ ْرِجعَ  َحتَّ  اأْلَْضَحى يَ ْومَ  ََيُْكلُ  َواَل ..... َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  
 

 

“Dari Buraidah, “Nabi Saw tidak makan pada 

Hari Raya Haji hingga beliau kembali dari shalat. 

 

• Ketika pergi shalat hendaklah melalui satu 

jalan, dan kembalinya melalui jalan lain. 

• Pada dua hari raya disunnahkan takbir 

diluar shalat. Waktunya, pada  Hari Raya 

Fitri mulai dari terbenam matahari pada 

malam hari raya sampai imam mulai sholat. 

Takbir ini disunnahkan disegala tempat, baik 

di masjid, di langgar-langgar, di rumah-

rumah, di pasar-pasar, atau lain-lainnya, 

malam ataupun siang, asal pada waktu 

tersebut, baik orang tetap dalam negeri 

ataupun orang yang dalam perjalanan. 

Takbir ini oleh orang ahli fiqh dinamakan 

takbir mutlaq. Adapun pada Hari Raya Haji 

disunnahkan takbir sesudah selesai shalat 
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fardhu, baik shalat adaan ataupun qada. 

Begitu juga sesudah shalat jenazah atau 

shalat sunnah yang lain. Mulai waktu takbir 

ialah dari terbenam matahari sampai pada 

malam Hari Raya Haji sampai sesudah shalat 

ashar hari tasy’riq (tanggal 23 dzulhijjah). Ini 

dinamakan takbir muqayyad 

Allah SWT berfirman : 

 

ةَ  َولُِتْكِمُلوا........ ُوا اْلِعدَّ  َهَداُكمْ  َما َعَلى اّللََّ  َولُِتَكّبِّ

 (185) َتْشُكُرونَ  َوَلَعلَُّكمْ  

 

“Dan hendaklah kamu mencukupkan 

bilangannya dan hendaklah kamu 

mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang 

diberikan kepadamu, (Al-Baqarah : 185).  Ayat 

ini sebagai dalil takbir mutlaq 

 

Juga firman Allah SWT: 

 

مٍ  ِف  اّللََّ  َواذُْكُروا   (203)........ َمْعُدوَداتٍ  َأَيَّ

 

Artinya: “Dan berzikirlah (dengan menyebut) 

nama Allah dalam beberapa hari yang berbilang. 

(Albaqarah :203). 
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Kata Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan 

“beberapa hari yang berbilang,” itu ialah hari 

Tasyriq. ayat ini sebagai dalil takbir muqayad 

 

Lafadz takbir :  

 

 َُ  هللا إِّالَّ  إَِّلهَ  ال َأْكَبْ  َُ  َاهلل  َأْكَبْ  َُ  هللا َأْكَبْ  َُ  َاهلل

أْكَبْ  َاهلل َأْكَبْ  َُ  وَاهلل   َكبِّْْيًا اَْكَبْ  َُ  َاهلل اْْلَْمدُ  َِّ  َوهلل َُ

الله َوُسْبَحان َكثِّْْيًا َِّ  هلل َواْْلَْمدُ  ُبْكَرةً  ََ ْيل  َِّ  َوَأصِّ

الَاَِّلهَ   َوَهَزمَ  َعْبَدهُ  َوَنَصرَ  َوْعَدهُ  َصَدقَ  َوْحَدهُ  إَِّله ًَ

هُ  اِّالَّ  نَ ْعُبدُ  َوالَ  َُ  هللا إِّالَّ  إَِّلهَ  ال َوْحَدهُ  ْاأَلْحَزابَ   اَِّّيَّ

ْيَ  ْينَ  َلهُ  ُُمْلِّصِّ   .ْالَكافُِّرْونَ  َكرِّه َوَلوْ  ْالدِّ 

 

Artinya : “Allah maha besar (3 x), tidak ada 

Tuhan yang sebenarnya melainkan Allah, Allah 

maha besar (2 x), bagi Allah segala puji, Allah 

maha besar, maha agung,  dan puji-puji yang 

banyak itu bagi Allah semata-mata. Maha suci 

Allah pagi dan petang, tidak ada Tuhan 

melainkan  Allah benar janji-Nya. Dia Menolong 

hamba-Nya, dan Dia mengusir semua musuh 

Nabi-Nya, musuh-Nya sendiri. Tidak ada Tuhan 

melainkan Allah, kami tidak menyembah 
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(beribadah) kecuali hanya kepada-Nya, dengan 

ikhlas kami beragama kepada-Nya meskipun 

dibenci orang-orang kafir. 

 

Idul Fitri: Usaha Kembalinya Fitrah Menuju 

Solidaritas Sosial 

 

Proses Pendakian Spiritual  

Pemahaman ritual puasa sekedar menahan 

diri dari makan, minum, hubungan seksual, dan 

hal lain yang membatalkan, dari terbit fajar 

hingga matahari terbenam. Inilah puasa yang 

bernuansa fisikal sebagai proses pendakian 

spiritual seorang hamba ke hadirat Allah SWT. 

Problemnya, jika kita hanya meletakkan 

definisi seperti itu, puasa tidak memiliki arti 

yang bernuansa moral, dan tidak berimplikasi 

bagi kehidupan sosial. Apalagi dijadikan solusi 

dari situasi multi krisis yang sekarang melanda 

bangsa Indonesia. Dari sini bisa dimengerti, 

mengapa krisis ekonomi yang sejak awal  

merambah pelbagai krisis –sosial, politik, dan 

moralitas-- di negeri yang mengklaim sangat 

religius, justeru semakin ruwet sesudah 

beberapa kali puasa Ramadhan berlalu?  Dari 

sini bisa difahami, mengapa caci-maki, 

provokasi, dan terorisme justeru semakin  akut 

setelah beberapa kali umat Islam kembali 
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merayakan hari raya Idul Fitri? Jawabannya, 

itu karena  puasa yang kita lakukan selama ini 

hanya berhenti pada pengayakan spiritualitas 

individu dan menelantarkan pemaknaan puasa  

yang berdimensi sosial; solidaritas, dan 

moralitas kepada sesama. Sehingga  ruh Idul 

Fitri, spirit kembali kepada fitrah kesucian  

hilang  begitu saja. 

Untuk itu perlu disadari, spirit kembali 

kepada fitrah kesucian menuju solidaritas  

kepada sesama akan tetap terpatri dan 

menggema dalam dada --seiring dengan takbir 

yang dikumandangkan-- jika ajaran puasa 

Ramadhan dipahami bukan sekedar menahan 

lapar dan dahaga karena tidak makan dan 

minum dari fajar hingga Maghrib. Demikian 

juga, hari raya Idul Fitri yang kita peringati itu 

akan semakin menggugah solidaritas kepada 

orang-orang yang tertindas,  jika ritus puasa 

Ramadhan dijadikan sebagai instrumen  agar 

kita mau muhasabah, introspeksi, dan 

merenungkan nasib sesama yang diikuti dengan 

sumbangan nyata berupa materi lewat institusi 

sedekah maupun zakat.  
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Kembalinya Fitrah Kesucian 

 Idul Fitri berarti kembali kepada 

kesucian. Al-Qur’an menyebutkan,  manusia  itu 

awal kejadiannya suci; steril  dari dosa.. 

Manusia  begitu dilahirkan dalam kondisi 

bersih, suci, dan tidak membawa dosa. Baru 

setelah berproses dalam fluktuasi kehidupan, 

citra diri mereka  tercemari perbuatan maksiat 

dan dosa. Idul Fitri, dengan demikian  dimaknai 

sebagai kembalinya manusia kepada kesucian 

atau terbebas dari segala dosa. Di sinilah, dari 

sudut pandang epistemologi keagamaan, 

manusia suci bukan sekedar bermakna fisikal 

(suci badan), tetapi suci spiritual dalam dimensi 

fitrahnya. Meminjam istilah Rudolf Otto (1869-

1937) sense of numinous (rasa keagamaan) yang 

ditandai dengan meningkatnya kesadaran 

spiritual-ilahiah. 

 Terbebasnya segala dosa manusia tidak 

serta merta dalam hubungan vertikal dengan 

sang Pencipta, tetapi juga dalam dimensi 

horisontal dengan sesama. Karena itu, Idul Fitri 

mengisyaratkan perlunya kesadaran diri untuk 

mengakui kesalahan yang telah diperbuat 

kepada Tuhannya dan khilaf terhadap sesama 

manusia. Penebusan dosa kepada Allah 

(vertikal) dilakukan dengan tobat yang 

dibarengi puasa Ramadhan, sedangkan 
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penebusan dosa kepada sesama (horisontal) 

dilakukan dengan meminta maaf dan 

mengembalikan hak-hak duniawi lainnya. 

Taubat berdimensi vertikal dan horisontal ini 

menjadi kunci ritus hari raya Idul Fitri, yakni 

penebusan kesalahan kepada Allah dan kepada 

sesama.  

 

Halal Bi Halal 

Setelah shalat Idul Fitri, umat Islam 

Indonesia biasanya melakukan Halal bi Halal.  

Tradisi lokal Halal bi Halal ini dimaksudkan 

untuk meminta maaf atas semua khilaf, 

disengaja atau tidak, sehingga dapat kembali 

kepada fitrah kesucian. Karenanya, agar jiwa 

manusia dan hartanya kembali suci, Islam 

mewajibkan puasa Ramadhan lalu ditutup 

dengan mengeluarkan zakat Fitrah. Pesan 

moral ibadah puasa Ramadhan --termasuk 

sadaqah, infaq, zakat, dan amalan keagamaan 

lain—sebenarnya hendak melatih diri kita 

untuk peka dan sensitif terhadap realitas 

sosial. Ritus semacam ini dapat mempererat 

kebersamaan, guna memantapkan rasa 

solidaritas sosial. Di sinilah urgensinya 

memaknai puasa, zakat fitrah, dan perayaan 

Idul Fitri dalam konteks kemanusiaan 

universal. Bukankah prinsip Islam, sejalan 
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dengan cita-cita kemanusiaan pada umumnya? 

Dan tentu saja, memberi zakat fitrah kepada 

faqir-miskin di malam hari raya ‘Idul Fitri, 

merupakan pelajaran kemanusiaan yang 

paling esensial.  

 

Memantapkan Solidaritas Sosial  

 Puncak fitrah manusia tidak saja 

diwujudkan dalam aspek kesalehan individual, 

tetapi juga kesalehan sosial. Manusia yang 

memiliki kesalehan individual dan sosial 

sekaligus, akan peka terhadap problema 

kemanusiaan di hadapannya; peka kepada 

kemiskinan, kemelaratan, dan penderitaan 

orang banyak. 

Kesalehan sosial yang manjadi aura 

keseharian kita; yang dimanifestasikan dengan 

sikap peduli dan solider kepada sesama, insya 

Allah akan mengantarkan diri kita menjadi 

bagian dari kelompok faizin (orang 

beruntung). Sehingga perayaan Idul Fitri kali 

ini benar-benar membawa fitrah kesucian, 

kemenangan, dan keberuntungan hakiki. Itulah 

makna dari ungkapan, Minal ‘Aidin wal Faizin. 

Pendek kata, setelah berpuasa     Ramadhan, 

mengeluarkan zakat fitrah, dan kesediaan 

untuk melakukan Halal bi Halal, kita akan 

kembali suci dan menjadi orang beruntung. 
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Dan essensi dari keberuntungan yang menjadi 

tujuan final dari semua ritual yang kita 

lakukan, bermakna pengampunan Ilahi atau 

kenikmatan surgawi (Q.S.  al-Hasyr/59:20). 
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