
TUNTUNAN IBADAH PD BLN 
RAMADHAN  DI MASA PANDEMI 

COVID-19
Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/EDR/ 

I.0/E/2020 dan EDARAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH 

NOMOR 03/EDR/I.0/E/2021 tentang Tuntunan Ibadah dalam

Kondisi Darurat Covid-19 yang di dalamnya

memuat beberapa hal mengenai ibadah dan

kegiatan di bulan Ramadhan dan Syawwal. Pada

butir-butir tersebut beberapa pelaksanaan ibadah

dan kegiatan ada yang ditiadakan ada pula 

yang diubah cara pelaksanaannya.



A. Persiapan
1. mempersiapkan diri pribadi baik secara

lahir maupun batin, dan memperbanyak
melakukan puasa sunat di bulan Syakban berdasarkan hadis Nabi
Muhammad saw yang artinya:

Artinya: “Dari ‘Aisyah r.a. (diriwayatkan bahwa) ia berkata: ... Saya tidak
pernah melihat Rasulullah saw berpuasa sebulan penuh selain bulan
Ramadhan. Saya juga tidak pernah melihat beliau banyak berpuasa
kecuali di bulan Syakban." [Muttafaq ‘Alaih].



2. Melakukan pengkondisian Ramadhan pada

bulan Syakban di lingkungan masyarakat, 

rumah dan masjid-masjid, tentang Tuntunan Ibadah
Ramadhan. 

3. Mempersiapkan sarana dan prasarana kegiatan 
di bulan Ramadhan

4. Menyiapkan jadwal muadzin, imam, Penceramah (jika
ada).

5. Mempersiapkan tempat shalat Idul Fitri, Imam/ Khatib, 
salat Idulfitri dapat dilaksanakan di lapangan kecil atau tempat
terbuka dI sekitar tempat tinggal dalam jumlah jamaah yang tidak
membawa kerumunan besar



6. Membentuk panitia zakat/Amil Zakat, untuk memungut dan

membagikannya serta mempersiapkan peralatannya dengan
mengutamakan pembagiannya untuk pencegahan dan penanggulangan
Covid-19 serta pemenuhan kebutuhan orang-orang terdampak Covid-19



B. Orang yang Diwajibkan dan yang Tidak Diwajibkan Berpuasa

1. Orang yang diwajibkan berpuasa Ramadhan  adalah semua             
muslimin dan muslimat yang  mukallaf.  

2. Orang yang tidak diwajibkan berpuasa 

Ramadhan, dan wajib mengganti puasanya di luar bulan  

Ramadhan adalah perempuan yang mengalami haidl dan nifas     
di bulan Ramadlan. Para ulama telah sepakat bahwa hukum nifas 
dalam hal puasa sama dengan haidl. Dasarnya adalah:

Artinya: “Rasulullah saw bersabda: 

Bukankah wanita itu jika sedang haidl, tidak shalat dan tidak 
berpuasa? Mereka menjawab: Ya.” [HR. al-Bukhari].



C. Orang yang Diberi Keringanan dan Orang yang Boleh 
Meninggalkan Puasa

1. Orang yang diberi keringanan (dispensasi) untuk tidak berpuasa, 
dan wajib mengganti (mengqadla) puasanya di luar bulan 
Ramadhan:

a. Orang yang sakit biasa di bulan Ramadhan.

b. Orang yang sedang bepergian (musafir).

Dasarnya adalah:

1) Firman Allah SWT:

Artinya: “Barangsiapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam 

perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) 

sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain ...” [QS. 
al-Baqarah (2): 184].

Hadis Nabi:



Artinya: “Bahwa Rasulullah saw 

bersabda: Sungguh Allah Yang 

Maha Perkasa dan Maha Mulia telah 

membebaskan puasa dan separuh 

shalat bagi orang yang bepergian, dan membebaskan 
pula dari puasa orang hamil dan orang yang menyusui.” 
[HR. al-Khamsah].

c. Orang yang kondisi kekebalan tubuhnya 

tidak baik, hukumnya disamakan dengan orang yang 
sakit. 

d. Tenaga kesehatan yang sedang bertugas dapat 
meninggalkan puasanya dan menggantinya di hari lain di 
luar bulan Ramadhan. Dasarnya adalah:



... Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam 
kebinasaan, ... [QS. al-Baqarah (2) ayat 195].

2. Orang yang boleh meninggalkan puasa dan menggantinya 
dengan fidyah 1 mud ( 0,6 kg) 

atau lebih makanan pokok, untuk setiap hari.

a. Orang yang tidak mampu berpuasa, misalnya karena tua dan 
sebagainya.

b. Orang yang sakit menahun.

c. Perempuan hamil.

d. Perempuan yang menyusui.

Dasarnya adalah:

1) Firman Allah SWT:

Artinya: “Wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika 

mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan 

seorang miskin.” [QS. al-Baqarah (2): 184].



Hadis Nabi riwayat al-Khamsah di atas.

D. Hal-hal yang Membatalkan Puasa dan Sanksinya

1. Makan dan minum di siang hari pada bulan Ramadhan,     
puasanya batal, dan wajib menggantinya di luar bulan Ramadhan.

Allah SWT berfirman:

Artinya: “Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari 
benang hitam, yaitu fajar ...” [QS. al-Baqarah (2): 187].

2. Senggama suami-istri di siang hari pada bulan Ramadhan; 
puasanya batal, dan wajib mengganti puasanya di luar bulan 

Ramadhan, dan wajib membayar kifarah berupa: memerdekakan 
seorang budak; kalau tidak mampu harus berpuasa 2 (dua) 

bulan berturut-turut; kalau tidak mampu harus memberi makan 60 
orang miskin, setiap orang 1 mud makanan pokok.

E. Masalah Orang yang Lupa

Orang yang makan atau minum karena lupa di siang hari pada 
bulan Ramadhan, dalam keadaan berpuasa, tidaklah batal 
puasanya,

dan harus meneruskan puasanya tanpa adanya sanksi apa pun.  



F. Hal-hal yang Harus Dijauhi Selama Berpuasa

1. Berkata atau melakukan hal-hal yang tidak 

sesuai dengan ajaran Islam, seperti: berbohong, memfitnah, 
menipu, berkata kotor, mencaci maki, membuat gaduh, 
mengganggu orang lain, berkelahi, dan segala perbuatan 

yang tercela menurut ajaran Islam.

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. (diriwayatkan bahwa) ia berkata: 
Rasulullah saw telah bersabda: Barangsiapa yang tidak 
meninggalkan perkataan bohong dan suka mengerjakannya, maka 
Allah tidak memandang perlu orang itu meninggalkan makan dan 
minumnya.” 

[HR. al-Khamsah]

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. 

(diriwayatkan bahwa) ia berkata: Bersabda Rasulullah saw: Jika 
seseorang di antara kamu berpuasa, maka janganlah berkata kotor 
pada hari itu, dan janganlah berbuat gaduh. Jika dimarahi oleh 
seseorang atau dimusuhinya, hendaklah ia berkata: ‘saya sedang 
berpuasa’.”[HR. al-Bukhari dan Muslim].



2. Berkumur atau istinsyaq secara berlebihan. Dasarnya adalah 
hadits Nabi saw:
Artinya: “Dari Laqith bin Saburah r.a. (diriwayatkan bahwa) ia 
berkata: Saya berkata: Hai Rasulullah terangkanlah kepadaku 
tentang wudlu. Rasulullah saw bersabda: Ratakanlah air wudlu 
dan sela-selailah jari-jarimu, dan keraskanlah dalam menghirup 
air dalam hidung, kecuali jika engkau sedang berpuasa.”
[HR. al-Khamsah].
3. Mencium istri di siang hari, jika tidak jika tidak mampu 
menahan syahwat. Dasarnya adalah hadis Nabi Muhammad saw:
Artinya: “Dari Aisyah r.a. (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Pernah 
Rasulullah saw mencium dan merangkul saya dalam keadaan 
berpuasa. Tetapi beliau adalah orang yang paling mampu 
menahan nafsunya.” [HR. al-Jama‘ah dan an_x0002_Nasa’i].
G. Amalan-amalan yang Dianjurkan Selama Berpuasa
1. Mengerjakan Qiyamul-Lail di malam bulanbulan Ramadhan 
(Qiyamu Ramadhan/ Shalat Tarawih).



2. Mengakhirkan makan di waktu sahur. 

Dasarnya adalah hadis Nabi saw:

Artinya: “Dari Abu Dzarr (diriwayatkan 

bahwa) ia berkata: Rasulullah saw bersabda: 

Umatku senantiasa dalam keadaan baik selama mereka 
menyegerakan berbuka dan 

menta’khirkan sahur” [HR Ahmad]. 

3. Menyegerakan berbuka sebelum shalat 

Maghrib (takjil). Dasarnya adalah hadis Nabi 

Muhammad saw: Artinya: “Dari Sahl bin Sa‘ad (diriwayatkan 

bahwa) Rasulullah saw bersabda: Orang akan selalu baik 
(sehat) apabila menyegerakan berbuka.” [Muttafaq ‘Alaih]



4. Berdoa ketika berbuka puasa, Misalnya doa 

Dzahabazh-zhama’u wabtallatil-‘urūqu wa tsabatal-ajru insya 
Allah.

5. Memperbanyak shadaqah dan mempelajari/ membaca Al-
Qur’an.

6. Mendekatkan diri kepada Allah dengan cara 

iktikaf di masjid, terutama pada sepuluh hari terakhir bulan   
Ramadhan

ini semua dilakukan ketika keadaan normal, jika melibatkan 
banyak orang, seperti  takjilan, sahur bersama, tadarus 
berjamaah, iktikaf, dan kegiatan lainnya di masjid/mushalla dll, 
dan ada perilaku yang berpotensi menjadi sebab penyebaran 
virus Covid-19, kegiatan tersebut di atas tidak dianjurkan.



Nabi saw menuntunkan bahwa perintah agama dijalankan sesuai
kesanggupan masing-masing:

Dari Ab Hurairah, dari Nabi saw (diriwayatkan

bahwa) beliau bersabda: ... maka apabila aku melarang kamu
dari sesuatu, tinggalkanlah, dan apabila aku perintahkan kamu
melakukan sesuatu, kerjakan sesuai kemampuanmu [Muttafaq
'Alaih]

H. Tuntunan Qiyamu Ramadhan (Shalat Tarawih)

I. Tuntunan Idul Fitri

J. Zakat fitr


