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 Kemenkes 30 April 2021:

Transmisi Lokal Varian B177 sudah terjadi di beberapa Provinsi di 
Indonesia  Pembatasan Mobilitas.

Dr. Nadia (Jubir Covid19): Kasus di Indonesia paling sedikit 5.500, 
namun di bulan April ini terjadi peningkatan.

Pada Januari 2021 mengalami lonjakan hingga rata-rata 7.829,9 
orang. Pada bulan Maret terjadi penurunan ke angka 4.585,5 
orang.

-= Masing sangat Pluktiatif =-

RENUNGAN



(1) NILAI-NILAI DASAR IBADAH RAMADHAN:

التوحيد

التيسري

املصلحة

اإلتباع Pelaksanaan Ibadah Mahdhah harus didasarkan pada dalil dan
contoh dari Rasulullah saw.

Sebagai bentuk kepatuhan total pada ajaran yang didasarkan pada
al-Qur’an dan as-Sunnah: [Q. 51: 56, Q. 4: 36, dalil lainnya]

Prinsip yang melandasi hukum Islam adalah Taisir (kemudahan)
dan keringanan ketika menemukan halangan syar’i. [Q. 2: 185]

Pelaksanaan ibadah tidak boleh menimbulkan mudharat baik bagi
diri sendiri maupun orang lain. [HR. Ahmad]



NILAI DASAR  DALAM  BERIBADAH 

ُ َعَلْيهِ َأنَّ  َلْيِه َمْن َعِمَل َعَمًلا لَْيَس عَ قَالَ َوَسلََّم َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
(رواه مسلم)أَْمُرََن فَ ُهَو َرد  

“Barang siapa yang melakukan suatu amalan, tanpa adanya perintah
dari kami, maka amalan tersebut tertolak”

اَلتَّْحِريُْ /ْطًَلنُ اْلِعَباَدِة اَْلبُ َاأَلْصُل ِِف 
“Pada dasarnya dalam (masalah) Ibadah itu haram dilaksanakan

(kecuali jika ada perintah tentang hal tersebut)”



(2) Difinisi Puasa ?

 َْعَن َياُم لَُغًة ِبِّ .ْيِ  َوالََُّْك َلهُ َاإِلْمَساُك َعِن الشَّ :اَلص ِّ
Puasa menurut bahasa berarti menahan diri dari sesuatu serta

meninggalkannya.

 َُيام ِمنْ النِ يَّةِ َمعَ َواْلَِْماعِ َوالشَّرَابِ لطََّعامِ اَعنِ َاإِلْمَساكُ :ُهوَ الشَّْرعِّىفِّ اَلص ِّ
اْلُوقُ ْوعِ َوَعَدمِ اْلَمْحظُْورَاتِ ِِبْجِتَنابِ الُهُ وََكمَ الشَّْمِس،ُغُرْوبِ ِإَل اْلَفْجرِ طُُلْوعِ 
(133-1:132:األحكامآايتتفسري).اْلُمَحرََّماتِ ِِف 

Sedangkan menurut syara’, puasa adalah: Menahan diri dari makan
dan minum serta berhubungan badan (jima’) disertai dengan niat
dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, dan
kesempurnaannya dengan meninggalkan segala hal yang dilarang
dan tidak terperosok ke dalam hal-hal yang diharamkan.



(3) Sasaran dan Tujuan Puasa Ramadhan

 ََكَما ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِ َيامُ بَ تِ كُ آَمنُ ْوا  ََيي َُّها الَِّذْين
: البقرة)َعلَُّكْم تَ ت َُّقْونَ لَ َعَلى الَِّذْيَن ِمْن قَ ْبِلُكمْ 

183)
Mukhatab

Redaksi Perintah

Aspek Psikologis

Redaksi Mencapai tujuan



Sasaran dan Tujuan Puasa

Vertikal

Horizontal

Sasaran

Bukti Keimanan, 
Ketaatan dan 
Penghambaan

Mewujudkan Rasa 
Empati, Keharmonisan 

dan Kedamaian
PUASA

Tujuan 
Menjadi Orang 
yang Bertakwa

َعَلىبَ ُكتِ َكَماالصِ َيامُ ْيُكمُ َعلَ ِتبَ كُ آَمنُ ْواالَِّذْينَ ََيي َُّها
(183:البقرة)تَ ت َُّقْونَ َلَعلَُّكمْ قَ ْبِلُكمْ ِمنْ الَِّذْينَ 

فَِإنْ َخبْ َوالََيصْ ًلَيَ ْرُفثْ فَ َأَحدُِكمْ َصْومِ يَ ْومُ َكانَ ِإَذا
البخارىاهرو )َصائِم  ِإنِ  يَ ُقلْ فَ لْ قَاتَ َلهُ َأوْ َأَحد  َسابَّهُ 
(مسلمو

َحاَجة  ِِف ْلَعَمَل بِِه فَ َلْيَس للِ َمْن َلَْ يَدَْع قَ ْوَل الزُّْوِر َوا 
(رواه البخارى)أَْن يَدََع طََعاَمُه َوَشرَابَُه 



Lanjutan....

PUASA
Insan 

Bertakwa
/Fithrah

Cara

Langkah

Melaksanakan Syhiyam dan 
Qiyam Ramadhan:

.....واحتساباإيمانارمضاناصاممن1.

.......واحتساباإيمانارمضاناقاممن2.

لكموسننترمضانصيامهللافرض3.

اواحتسابإيماناوقامهصامهفمنقيامه،

إبن)أمهولدتهكيومذنوبهمنخرجت

(ماجة

Memahami Fikih Ramadhan:

أحكامهوتعريفه:الصيامفقه1.

كامهأحوتعريفه:الرمضانالقيامفقه2.



(4) Hal-Hal Yang Membatalkan Puasa

Makan dan minum dengan sengaja di siang hari 
bulan puasa sekalipun sedikit, termasuk dalam 
pengertian ini adalah merokok, minum obat dan 
sejenisnya.

 Jima’ atau sengaja mengeluarkan sperma pada 
saat melaksanakan ibadah puasa.

Bagaimana dengan : 
Vaksinasi – Imunisasi – Insulin ?



(5) Orang Yang Diperbolehkan Tidak Berpuasa

 Anak kecil sampai ia dewasa.

 Orang gila sampai ia sembuh dari
gilanya.

 Orang yang dalam keadan musafir .

 Orang yang sedang sakit berat (sakit
keras).

 Orang-orang jompo yang tidak kuat
untuk berpuasa (membayar fidyah).

 Wanita hamil atau baru melahirkan, 
jika mereka khawatir terhadap
kesehatan diri dan keselamatan
bayinya.

 Wanita yang sedang haidh atau nifas.

 Pekerja keras yang tidak kuat
berpuasa, jika mereka tidak bekerja,
mereka tidak bisa memenuhi
kebutuhan hidup sehari-hari.

Bagaimana 
Dengan:

Pasien Covid 19 
(OTG – ODG)

Tenaga Medis 
(APD)



TUNTUNAN IBADAH RAMADHAN  DALAM 
KONDISI DARURAT COVID 19

6
Sikap Muhammadiyah (Majelis Tarjih dan Tajdid), sudah 

sangat jelas dalam merespon kebijakan pemerintah untuk 

melakukan Vaksinasi COVID19. Begitu pula dengan peran 

langsung Muhammadiyah dalam usaha memutuskan mata 

rantai penyebaran covid19 tidak dapat diragukan:

1) Fatwa dan Surat Edaran

2) Dana ratusan Milyar

3) Tenaga Medis

4) Ratusan Rumah Sakit

5) Dan Lain-Lain



3

4

2

1

5

Tuntunan Salat Idulfitri dalam Kondisi Darurat Pandemi Covid-19 (Lampiran

Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 04/EDR/I.0/E/2020 tanggal 21

Ramadan 1441 H/14 Mei 2020 M);

Tuntunan Ibadah dalam Kondisi Darurat Covid-19 (Lampiran Edaran Pimpinan

Pusat Muhammadiyah Nomor 02/EDR/I.0/E/2020 tanggal 29 Rajab 1441 H/24

Maret 2020);

Tuntunan Ibadah Puasa Arafah, Iduladha dan Kurban pada Masa Pandemi Covid-19

(Lampiran 1 Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 06/EDR/I.0/E/2020 tanggal 03

Zulkaidah 1441 H/24 Juni 2020 M);

Tuntunan Ibadah (Lanjutan) pada Masa Pandemi Covid-19 (Lampiran 1 Edaran

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 05/I.0/E/2020 tanggal 12 Syawal 1441

H/04 Juni 2020 M);

Meningkatkan Kewaspadaan, Kehati-hatian, dan Upaya Pencegahan serta Peredaman

Penularan Covid-19 (Lampiran 1 Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor

08/I.0/F/2020 tanggal 24 Muharam 1442 H/12 September 2020 M)

SURAT EDARAN, PERNYATAAN, DAN TUNTUNAN 
SAAT PANDEMI COVID19:



8
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7

6
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Edaran PP Muhammadiyah NO.01/EDR/I.O/E/2021 Tentang Pembatasan Kegiatan
Persyarikatan Selama pemberlakuan PKM dan Tuntunan Vaksinasi.

Pernyataan PP Muhammadiyah N0.01/PER/I.0/H/2021 Tentang Pelaksanaan Program Vaksinasi

Sebagai Upaya Penanganan Pandemi Covid 19.

Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor. 03/EDR/I.0/E/20021 Tentang Tuntunan

Ibadah Ramadhan 1442 H/2021 M Dalam Kondisi Darurat COVID-19

Tuntunan Tarjih tentang Vaksinasi: Hasil pertemuan dengan Muhammadiyah Covid-19 Command

Center (MCCC) pada hari Selasa, 28 Jumadilawal 1442 H bertepatan dengan 12 Januari 2021 M,

bahwa:

Penyelarasan Buku Saku: Tuntunan Ibadah Pada Bulan Ramadhan  dengan aspek yang
terkait dengan Pandemi COVID-19

SURAT EDARAN, PERNYATAAN, DAN TUNTUNAN 
SAAT PANDEMI COVID19:



Puasa Ramadan wajib dilakukan kecuali bagi orang yang

sakit dan yang kondisi kekebalan tubuhnya tidak baik.

Orang yang terkonfirmasi positif Covid-19, baik yang

bergejala maupun tidak bergejala atau disebut Orang Tanpa

Gejala (OTG) termasuk dalam kelompok orang yang sakit.

Mereka mendapat rukhsah meninggalkan puasa Ramadan

dan wajib menggantinya setelah Ramadan sesuai dengan

tuntunan syariat. Ini sesuai dengan Al-Qur’an surah al-

Baqarah [2] ayat 185,

RAMADHAN DI ERA PANDEMI



Untuk menjaga imunitas tubuh dan dalam rangka berhati-hati agar tidak tertular,

tenaga kesehatan yang sedang bertugas menangani kasus Covid-19, bilamana

dipandang perlu, dapat meninggalkan puasa Ramadan dengan ketentuan

menggantinya setelah Ramadan sesuai dengan tuntunan syariat sebagaimana

dipahami dari firman Allah dan hadis Nabi saw,

 َيعاااْنِفُرواَأوِ ات  ثُ بَ َفاْنِفُرواِحْذرَُكمْ ُخُذواَآَمُنواالَِّذينَ أَي َُّهااي (71:النساء)َجَِ
“Wahai orang-orang beriman, berlaku waspadalah kamu!” [Q.S. an-Nisā’ (4): 71].

(195:البقرة)ُمْحِسِننَ الْ ُيُِبُّ اَّللََّ ِإنَّ َوَأْحِسُنواالت َّْهُلَكةِ ِإَل ِِبَْيِديُكمْ تُ ْلُقواَواَل اَّللَِّ َسِبيلِ ِف َوأَْنِفُقوا

 ِ(ماجةرواه مالك وابن)اَلَضَرَر َواَل ِضرَاَر :  َوَسلَّمَ َعِن اْبِن َعبَّاس  َقاَل َقاَل َرُسْوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيه

TENAGA MEDIS 
COVID19



Vaksinasi dengan suntikan boleh dilakukan pada saat berpuasa dan

tidak membatalkan puasa, karena vaksin diberikan tidak melalui mulut

atau rongga tubuh lainnya seperti hidung, serta tidak bersifat

memuaskan keinginan dan bukan pula merupakan zat makanan yang

mengenyangkan (menambah energi). Adapun yang membatalkan

puasa adalah aktivitas makan dan minum, yaitu menelan segala

sesuatu melalui mulut hingga masuk ke perut besar, sekalipun rasanya

tidak enak dan tidak lezat. Suntik vaksin tidak termasuk makan atau

minum. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam Al-Qur’an surah

al-Baqarah [2] ayat 187,

“Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang

hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai

(datang) malam ...”

VAKSINASI



Bagi masyarakat yang di sekitar tempat tinggalnya ada penularan Covid-19, salat

berjamaah, baik salat fardu (termasuk salat Jum‘at) maupun salat qiyam Ramadan

(tarawih), tetap dilakukan di rumah masing-masing dalam rangka menghindarkan

diri dari penularan virus corona. Hal ini didasarkan pada keterangan dalam hadis

berikut,

“Dari ‘Abdullāh Ibn ‘Abbās (diriwayatkan) bahwa ia mengatakan kepada muazinnya di suatu

hari yang penuh hujan: Jika engkau sudah mengumandangkan asyhadu an lā ilāha illallāh,

asyhadu anna muḥammadan rasūlullāh, maka jangan ucapkan hayya ‘alaṣ-ṣalāh, namun

ucapkan ṣallū fī buyūtikum (salatlah kalian di rumah masing-masing). Rawi melanjutkan:

Seolah-olah orang-orang pada waktu itu mengingkari hal tersebut. Lalu Ibn ‘Abbās

mengatakan: Apakah kalian merasa aneh dengan ini? Sesungguhnya hal ini telah dilakukan

oleh orang yang lebih baik dariku (Rasulullah saw). Sesungguhnya salat Jumat itu adalah hal

yang wajib (‘azmah), namun aku tidak suka memberatkan kepada kalian sehingga kalian

berjalan di jalan becek dan jalan licin.” [H.R. Muslim].

WILAYAH TERKENA COVID19 ?



Bagi masyarakat yang di sekitar tempat tinggalnya tidak ada penularan Covid-19,

salat berjamaah, baik salat fardu (termasuk salat Jum‘at) maupun salat qiyam

Ramadan (tarawih), dapat dilaksanakan di masjid, musala, langgar, atau tempat

lainnya, dengan tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

 Salat dengan Saf Berjarak

 Meluruskan maupun merapatkan saf adalah bagian dari kesempurnaan salat. Oleh

karena itu, merapatkan saf sangat dianjurkan dalam kondisi salat yang normal dan

tanpa ada bahaya atau kedaruratan yang mengancam (HR. al-Bukhari, Muslim

dan Ahmad). Adapun dalam kondisi belum normal di mana sesungguhnya masih

belum terbebas dari ancaman wabah Covid-19, perenggangan jarak saf dapat

dilakukan demi menjaga diri dari bahaya. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah,

 Tidak boleh berbuat mudarat dan menimbulkan mudarat [H.R. Ibnu Mājah].

PROBLEMATIKA SHALAT DI SAAT PANDEMI COVID19



 Salat Memakai Masker

Pada dasarnya mendirikan salat dalam keadaan tertutup wajah tidaklah dianjurkan.

Hal ini sesuai dengan hadis berikut,

 Dari Abū Hurairah (diriwayatkan), ia berkata: Rasulullah melarang seseorang

menutup mulutnya di dalam salat [H.R. Ibnu Mājah].

 Para kritikus hadis berbeda pendapat tentang kualitas hadis tersebut,

ada yang menilai daif namun ada juga yang menganggap hasan.

Larangan menutup sebagian wajah dalam hadis tersebut tidak

sampai pada hukum haram. Hal ini ditunjukkan oleh Ibnu Majah

sendiri yang meletakkan hadis tersebut pada bab Mā Yukrahu fī aṣ-

Ṣalāh (hal-hal yang tidak disukai dalam salat). Selain itu, larangan

dalam hadis ini pun tidak berlaku umum karena memiliki sebab

yang khusus, yaitu agar tidak menyerupai kaum Majusi (Syarḥ

Sunan Abī Dāwūd karya Badr ad-Dīn al-‘Aini).



 Jamaah salat terbatas hanya bagi masyarakat di sekitar masjid, musala atau

langgar dengan pembatasan kuantitas jamaah maksimal 30% dari kapasitas tempat

atau sesuai arahan dari pihak yang berwenang. Hal ini dalam rangka kewaspadaan

dan menghindari mudarat yang mungkin timbul, sesuai dengan petunjuk ayat dan

hadis Nabi.

 Anak-anak, lansia, orang yang sedang sakit dan orang yang memiliki

penyakit comorbid tidak dianjurkan mengikuti kegiatan berjamaah di

masjid, musala atau langgar.

(مسلمروا)ُمِصح   َعَلىُمُِْرض  يُوَردُ الَ :وسلمعليههللاصلىهللارسولقالقالهريرةأيبعن
Dari Abu Hurairah (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Jangan

orang sakit dicampurbaurkan dengan yang orang sehat [H.R. Muslim].

 Dari ‘Abdullāh Ibn ‘Āmir ... Nabi suatu ketika pernah bersabda: Apabila kamu

mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika

wabah itu terjadi di tempat kamu berada, maka jangan keluar (pergi) dari tempat itu

[H.R. al-Bukhārī].



Menerapkan protokol kesehatan: mencuci tangan atau hand sanitizer

sebelum masuk masjid, memakai perlengkapan salat milik sendiri

(membawa dari rumah) dan lain- lain, dalam rangka melakukan

pencegahan penularan Covid-19. Hal ini sebagaimana prinsip dalam

kaidah fikihiah berikut,

(Menutup jalan kerusakan.) الذريعةسد

Takmir hendaknya menjaga kebersihan masjid/musala setiap hari sebelum

dan sesudah digunakan untuk ibadah. Menyiapkan segala perlengkapan

pelindung diri untuk mendukung pelaksanaan ibadah secara bersih dan

aman: seperti penyediaan masker dan sabun cuci tangan atau hand

sanitizer. Takmir hendaknya juga memastikan kualitas ventilasi (adanya

aliran udara luar dan dari dalam masjid/musala) yang baik di ruangan

masjid/musala. Hal ini sebagaimana prinsip dalam kaidah fikihiah di atas.



Kajian atau pengajian yang beriringan dengan kegiatan salat berjamaah seperti

kuliah subuh atau ceramah tarawih dapat dilakukan dengan mengurangi durasi waktu

agar tidak terlalu panjang dan tetap menerapkam protokol kesehatan lainnya secara

disiplin. Namun demikian, jika ditemukan kasus positif Covid-19 di sekitar

masjid/musala terkait, kajian atau pengajian hendaknya dilaksanakan secara daring

atau dengan membagikan materi/makalah kepada jamaah di rumah atau melalui

media daring. Sedangkan pengajian akbar yang mendatangkan banyak jamaah dan

berpotensi menimbulkan konsentrasi orang banyak tidak dianjurkan.

Buka Bersama (Takjilan), sahur bersama, tadarus berjamaah, iktikaf dan kegiatan

lainnya di masjid/musala dan sejenisnya yang melibatkan banyak orang dan di

dalamnya terdapat perilaku yang berpotensi menjadi sebab penyebaran virus Covid-

19 seperti makan bersama, tidak dianjurkan.

MEMANAGE 
KAJIAN/PENGAJIAN



(TAKBIRAN ?)

Takbir Idulfitri diutamakan dilakukan di rumah masing-masing. Takbir

Idulfitri boleh dilakukan di masjid, musala atau langgar dengan syarat

tidak ada jamaah di sekitarnya yang terindikasi positif Covid-19,

dilakukan pembatasan jumlah orang dan tetap menerapkan protokol

kesehatan terkait Covid-19 secara disiplin.

Kegiatan syiar anak-anak seperti tarawih berjamaah,

takjilan, maupun takbiran keliling tidak dianjurkan.

Pengajian atau kegiatan syiar lainnya seperti lomba

keagamaan untuk anak-anak dapat dilakukan secara daring.



Salat Idulfitri bagi masyarakat yang di sekitar tempat tinggalnya ada penularan Covid-19

dapat dilakukan di rumah (surat Edaran PP Muhammadiyah Nomor 04/EDR/I.0/E/2020) dan

bagi masyarakat yang di sekitar tempat tinggalnya tidak ada penularan Covid-19, salat

Idulfitri dapat dilaksanakan di lapangan kecil atau tempat terbuka di sekitar tempat tinggal

dalam jumlah jamaah yang tidak membawa kerumunan besar, dengan memperhatikan

protokol kesehatan, yaitu: a. salat dengan saf berjarak; b. menggunakan masker; c.

dilaksanakan dalam kelompok kecil; d. mematuhi protokol kesehatan terkait pencegahan

Covid-19 seperti menjaga kebersihan tempat, kebersihan badan, pengukuran suhu tubuh, tidak

berjabat tangan, tidak berkerumun dan lain-lain. Didasarkan kepada kaidah-kaidah fikih

berikut;

الضرر يزال
املشقة جتلب التيسري
الضرورة تقدر بقدرها

درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل

IDUL FITHRI



Memperbanyak zakat, infak dan sedekah serta

memaksimalkan penyalurannya untuk pencegahan

dan penanggulangan wabah Covid-19.

Memperbanyak istigfar, bertaubat, berdoa kepada

Allah, membaca Al-Qur’an, zikir dan salawat

kepada Nabi saw.

Menggalakkan sikap Ihsan dan saling tolong
menolong (ta’awun)

MEMPERBANYAK AMALAN-
AMALAN



ZAKAT FITRI

WAKTU IDEAL PEMBAYARAN  

DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRI

اللَّْغوِ ِمنْ لِلصَّائِمِ طُْهَرةا اْلِفْطرِ زََكاةَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اَّللَُّ َصلَّىاَّللَِّ َرُسولُ فَ َرضَ َقالَ َعبَّاس  اْبنِ َعنْ 
َفِهيَ الصًََّلةِ بَ ْعدَ اأَدَّاهَ َوَمنْ َمْقُبوَلة  زََكاة  َفِهيَ ًَلةِ الصَّ قَ ْبلَ أَدَّاَهاَمنْ لِْلَمَساِكنِ َوطُْعَمةا َوالرََّفثِ 
(داودأبورواه).الصََّدَقاتِ ِمنْ َصَدَقة  

“Dari Ibnu Abbas, ia berkata; Rasulullah saw mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang

berpuasa dari bersenda gurau dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan orang miskin.

Barangsiapa yang menunaikannya sebelum shalat maka zakatnya diterima dan barangsiapa yang

menunaikannya setelah shalat maka itu hanya sedekah diantara berbagai sedekah.” (HR. Abu Dawud)



TUJUAN FUNGSI

ZAKAT FITRI

طُْهَرةا 
ِم لِلصَّائِ 

َوطُْعَمةا 
ِن لِْلَمَساكِ 

Mengubah 
Keadaan 
Mustahik 
menjadi 
Muzakki

Menjamin 
Kehidupan 

Menghilang
kan 

Kesenjangan 
Sosial

Menjelang atau pada Hari Idul 
Fitri

Sepanjang Tahun



PANDANGAN ULAMA’

Malikiyah
Syafi’iyah
Hanabilah

Hanafiyah

Majelis Tarjih

Waktu wajib mengeluarkan zakat Fitri merupakan 
kewajiban yang dibatasi waktunya, yaitu sejak terbenam 
matahari pada akhir bulan Ramadhan hingga sebelum 

dilaksanakannya shalat ‘Id.

Waktu wajib mengeluarkan dan mendistribusikan zakat 
fitri merupakan wajib Muwassa’, yaitu tidak dibatasi 

waktunya. Membayar zakat fitri sebelum shalat ‘Id bukan 
syarat sah tetapi anjuran, untuk memastikan 

terpenuhinya kebutuhan fakir miskin pada saat ‘idul Fitri.

Pembayaran zakat Fitri maksimal sebelum selesai 
pelaksanaan Shalat ‘Id, namun pendistribusiannya 

dimungkin kapan saja  sepanjang tahun sesuai keadaan 
dan keperluan. [Munas tarjih XXXI]



PENUTUP:

Fatwa dan Putusan ini menjadi pegangan bagi warga Muhammadiyah khususnya dan

masyarakat pada umumnya terutama dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan

1442 H di era Pandemi ini. Hal ini sesuai dengan kaidah fikihiah berikut,

Kemudaratan dibatasi sesuai dengan kadarnya [Al-Asybāh wa al-Naẓā’ir oleh al-

Suyūṭī, h. 84].

Segala sesuatu, jika sempit maka menjadi luas, dan jika (kembali) luas maka menjadi

sempit.



والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته


