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Ramadhan adalah bulan yang sangat istimewa bagi umat Islam. Di bulan inilah 

umat Islam menjalankan kewajiban yang tidak dilakukan di bulan lain, yakni berpuasa 
Ramadhan dan menunaikan pembayaran zakat fitrah. Dua pilar Islam ini hanya bisa 
dilakukan di bulan istimewa ini. Dua kewajiban inilah yang juga akhirnya 
mengantarkan umat Islam bisa merayakan Idul Fitri. Tulisan yang singkat ini akan 
mengurai secara singkat keterkaitan antara puasa Ramadhan, zakat fitrah, dan Idul Fitri 
agar diperoleh makna yang signifikan bagi umat Islam yang benar-benar menjalaninya.  

 
Puasa Ramadhan  

Secara etimologis puasa yang bahasa Arabnya al-shaum atau al-shiyam berari al-
imsak aw al-kaffu ‘an al-syai’ (menahan diri atau mencegah untuk berbuat sesuatu). 
Sedang menurut istilah syara’ (terminologis) puasa diartikan menahan diri dari makan, 
minum, dan berhubungan suami-isteri mulai dari terbit fajar (shubuh) hingga terbenam 
matahari (maghrib) dengan niat karena Allah. Puasa Ramadhan dilaksanakan selama 
sebulan penuh di bulan Ramadhan. Untuk dapat melaksanakan puasa, seseorang harus 
memenuhi syarat seperti memiliki iman (Islam), sudah dewasa, tidak gila, dan dalam 
keadaan tidak sakit, tidak sedang bepergian, serta kuat menjalaninya. Jika seseorang 
telah memenuhi semua persyaratan dan ketentuan syara’ tadi serta menghindari semua 
yang membatalkannya, maka puasanya dianggap sah.  

Yang perlu dipahami bahwa puasa Ramadhan yang dilakukan seorang muslim 
tidak sekedar menghindarkannya dari kewajiban syara’ saja sehingga ia tidak harus 
menanggung beban syar’iy jika tidak melakukannya atau batal puasanya, tetapi yang 
juga sangat penting adalah bagaimana puasa Ramadhan yang dilakukannya benar-benar 
bermakna dan membawa hikmah yang besar baginya. Banyak ulama yang menjelaskan 
hikmah puasa dengan mendasarkan pada dalil-dalil naqli maupun aqli. Di antara 
hikmah terbesar dari puasa adalah mengantarkan seseorang pada derajat ketakwaan 
yang sebenarnya. Ini bisa dipenuhi mengingat puasa merupakan ajang pendidikan bagi 
seseorang agar: 1) takut kepada Allah dalam keadaan sepi maupun ramai. Orang yang 
berpuasa sadar penuh bahwa yang paling dekat dengan dirinya adalah Allah. Meskipun 
ia merasa lapar, haus, atau melihat berbagai kenikmatan dunia yang bisa dilakukan di 
luar puasa, ia akan tetap bertahan untuk menghindarinya semata-mata karena takut dan 
malu kepada Allah; 2) puasa memupus kekuatan syahwat yang selalu mengarahkan 
manusia untuk bermaksiat kepada Allah. Orang yang berpuasa akan mampu 
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mengendalikan keinginan-keinginan syahwatnya yang biasanya sulit dihindari ketika 
tidak sedang berpuasa; 3) puasa mendidik manusia memiliki perasaan kasih sayang dan 
peduli terhadap sesama. Orang yang berpuasa dilatih selama seharian penuh merasakan 
lapar dan dahaga sehingga ia benar-benar merasakan betapa lapar dan dahaga itu bukan 
sesuatu yang menyenangkan bagi seseorang. Karenanya, dengan puasa dapat tumbuh 
rasa kasih sayang dan kepedulian terhadap orang-orang yang setiap saat selalu 
merasakan hal tersebut; 4) puasa benar-benar mewujudkan kesamaan dan kesetaraan 
umat Islam antara yang kaya dan miskin, yang laki-laki dan perempuan, yang pejabat 
dan yang rakyat. Tidak ada perbedaan ketentuan di antara mereka dalam melaksanakan 
puasa; 5) puasa juga melatih kedisiplinan dalam hidup. Dengan ketepatan waktu 
berbuka dan sahur serta amalan-amalan ramadhan lainnya yang juga dilakukan dalam 
waktu yang tepat, orang yang berpuasa benar-benar dilatih disiplin waktu dan disiplin 
kerja; dan 6) puasa juga akan menjadikan seseorang sehat secara jasmani dan rohani. 
Dengan latihan berhari-hari selama sebulan, fisik orang yang berpuasa akan terbiasa 
dengan berbagai kondisi, begitu juga jiwa seseorang akan terus terasah dan cerdas dzikir 
dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah. 

 
Zakat Fitrah 

Di samping menjalankan puasa ramadhan, seorang muslim juga diwajibkan 
menunaikan pembayaran zakat, khususnya zakat fitrah. Pembayaran zakat fitrah yang 
tidak terlalu berarti jika dinilai dari harganya sangat menentukan diterima dan tidaknya 
amalan puasa seorang muslim. Karena itu, zakat fitrah menjadi kunci bagi amalan puasa 
Ramadhan seseorang. Waktu membayar zakat fitrah adalah sejak awal Ramadhan dan 
berakhir menjelang khathib naik mimbar pada pelaksanaan Idul Fitri, 1 Syawal, 
meskipun kebanyakan pembayaran zakat fitrah dilakukan di malam takbir di hari akhir 
pelaksanaan puasa atau bahkan sebelum itu. Tujuannya adalah untuk memudahkan 
distribusi hasil zakat fitrah ke para mustahiq untuk dapat dimanfaatkan menjelang Idul 
Fitri, 1 Syawal, oleh yang menerimanya. Nabi saw. sangat mencela orang-orang muslim 
yang membiarkan saudara muslim lainnya ‘menangis’ di pagi Idul Fitri karena tidak 
mempunyai makanan sedikit pun. Karenanya, dianjurkan membayar zakat fitrah 
menjelang Idul Fitri sesuai dengan makanan pokok kaum setempat sebesar dua setengah 
kilogram (misal: beras) atau lebih sedikit.  

Hikmah zakat fitrah tidak sekedar untuk menyempurnakan puasa seorang muslim, 
namun lebih dari itu diharapkan mampu menyucikan hatinya. Zakat fitrah yang 
bermakna zakat pembersih diri tentu saja diharapkan menjadikan hati seseorang yang 
berpuasa itu menjadi bersih sehingga ia dapat melaksanakn semua tugasnya dengan 
benar dan dibarengi dengan keikhlasan dan kesucian hatinya. Pada bulan Ramadhan 
pula biasanya seorang muslim menunaikan pembayaran zakat mal, yakni zakat untuk 
membersihkan harta yang dimiliki oleh seorang muslim yang mampu (kaya). Harta 
yang dikeluarkan zakatnya adalah yang sudah memenuhi ketentuan nishab (batas 
minimal wajib zakat) dan sudah berumur satu tahun (haul). Zakat mal yang dikeluarkan 
seorang muslim disesuaikan dengan jumlah harta yang dimilikinya dengan ketentuan 
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umum dua setengah persennya (seperempat puluhnya). Hikmah pokok zakat sebenarnya 
adalah mengatasi segala permasalahan yang dihadapi oleh para mustahiq zakat yang 
oleh Alquran disebut delapan ashnaf atau delapan golongan (Q.S. al-Taubah [9]: 60). Di 
samping itu, zakat juga akan mewujudkan pemerataan dalam hal kepemilikan harta, 
sehingga tidak terjadi penumpukan harta pada sebagian orang sementara pada sebagian 
lainnya sangat kekurangan. 

 
Idul Fitri 

Secara etimologis kata ‘idul fithri  bermakna kembali ke fitrah. Sedang fitrah yang 
sering diartikan suci sebenarnya bermakna ‘kejadian’. Alquran dan hadis Nabi saw. 
mengisyaratkan bahwa kata fithrah bermakna asal kejadian manusia yang sejak 
dilahirkan dibekali dengan berbagai potensi dasar seperti ruh, akal, penglihatan, 
pendengaran, insting, hati, nafsu, serta agama (Q.S. al-Rum [30]: 30). Nabi saw. 
bersabda, “Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah” (H.R. al-Bukhari dan 
Muslim). Semua potensi tersebut menjadi bekal berharga bagi manusia untuk 
menjalankan fungsinya di muka bumi ini baik sebagai khalifah (Q.S. al-Baqarah[2]: 30) 
maupun sebagai ‘abdullah (Q.S. al-Dzariyat [51]: 56).  

Hakikat Idul Fitri adalah raihan spiritual seorang hamba yang beriman setelah 
berjuang keras dengan berpuasa dan menunaikan zakat fitrah, kemudian ditambah 
aktivitas-aktivitas penunjang seperti shalat tarwih dan witir, tadarrus Alquran, 
bersadaqah, dan saling berwasiat dengan kebaikan. Jika semua aktivitas ini 
dilaksanakan dengan penuh ketundukan dan keseriusan (khusyu’), akan terwujudlah 
pribadi-pribadi yang shalih baik secara individual maupun sosial. Inilah yang disebut 
orang bertakwa yang merupakan luaran utama dari proses berpuasa seperti yang 
ditegaskan Allah dalam Alquran (Q.S. al-Baqarah [2]: 183).  

Jadi, Idul Fitri sebenarnya merupakan perayaan besar bagi orang-orang yang 
sudah melaksanakan tugas agama di bulan Ramadhan. Idul Fitri harusnya menampilkan 
manusia-manusia takwa yang penuh dengan nilai-nilai akhlak (karakter) mulia. Idul 
Fitri sering dijadikan ajang untuk pamer kemewahan dan kesuksesan dalam meraih 
prestasi-prestasi duniawi yang jauh dari nilai-nilai karakter mulia yang diharapkan dari 
pelaksanaan puasa dan zakat seperti di atas. Idul Fitri juga hendaknya dijadikan 
barometer bagi seseorang apakah ibadah puasa dan seluruh rangkaiannya benar-benar 
berhasil atau tidak. Karena itulah, Idul Fitri di negeri ini sering dirayakan dengan tradisi 
Syawalan yang mengandung arti peningkatan kualitas insani bagi yang di bulan 
sebelumnya (Ramadhan) sudah diraihnya. Mari kita bersama-sama melakukan 
introspeksi apakah di Idul Fitri 1434 H ini kita akan meraih seluruh karakter mulia yang 
diuraikan di atas tadi atau tidak?  

 


