
MEMBAYAR FIDYAH KE DAERAH ASAL 

 

Pertanyaan Dari: 

Ibu Kusumastuti, Jakarta 

(disidangkan pada hari Jum’at, 25 Muharram 1435 H / 29 November 2013) 

 

 

Pertanyaan: 

 

Assalamu ‘alaikum  w. w. 

Saya adalah seorang perempuan yang berasal dari Yogyakarta dan sudah lama 

tinggal di Jakarta. Usia saya sudah tua sehingga tidak memungkinkan untuk berpuasa. Oleh 

karena itu saya menggantinya dengan membayar fidyah. Namun karena di lingkungan saya 

mayoritas adalah orang yang mampu, maka sahkah jika saya membayarkan fidyah di 

Yogyakarta? 

 

 

Jawaban: 

 

Wa ‘alaikumussalam w. w. 

Terima kasih atas pertanyaan yang ibu ajukan. Sebelumnya, perlu diketahui bahwa 

orang yang berhak menerima fidyah hanyalah orang miskin, sebagaimana dalil-dalil 

berikut: 

ٍَ  َوَعهَى...  ٍ   َطَعاوُ  فِْديَت   يُِطيقُىََُّ  انَِّذي  . [481: 2 انبقزة،]  ِيْسِكي

Artinya: “… dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak 

berpuasa) membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin” [QS. al-Baqarah (2): 

184]. 

 ٍِ ٍِ  َع ا لََاُ  َرِضيَ  َعبَّاس   اْب ًَ ُْهُ صَ :  قَالَ  َع ٌْ  اْنَكبِيزِ  نِهشَّْيخِ  ُرخِّ ٍْ  َويُْطِعىَ  يُْفِطزَ  أَ  يَْىو   ُكمِّ  َع

ِّ  قََضاءَ  َولَ  ِيْسِكيًُا اَرقُْطُِي   َرَواُِ ] َعهَْي َحاُِ  َواْنَحاِكىُ  اَندَّ  .[َوَصحَّ
Artinya: “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu „anhu, Rasulullah shallallahu 

„alaihi wasallam bersabda: orang tua renta diberi keringanan untuk berbuka (tidak 

berpuasa) dan memberi makan seorang miskin untuk setiap harinya dan tidak ada 

kewajiban qadha‟ atasnya” [HR. ad-Daraquthni dan al-Hakim,  dan keduanya  

mensahihkannya]. 
Dalam pembayaran fidyah ini, meskipun tidak ada dalil yang secara tegas 

menyebutkan orang miskin mana dan seperti apa yang lebih berhak menerimanya, namun 

alangkah baiknya jika kita memperhatikan aspek kemaslahatan dalam penyalurannya. Jika 

mengutamakan orang miskin terdekat lebih maslahat, maka utamakanlah mereka. Namun 

jika mengutamakan keluarga kita yang miskin lebih maslahat meski mereka jauh, maka 

utamakanlah mereka. 

Sehubungan dengan pertanyaan di atas, apabila ibu telah membayarkan fidyah 

tersebut di Yogyakarta yang jauh dari tempat tinggal ibu, maka hal itu tetap sah, selama 

fidyah tersebut disalurkan kepada orang miskin. Namun demikian, untuk penyaluran 

fidyah bulan Ramadan selanjutnya, alangkah baiknya diutamakan untuk yang lebih 

maslahat. Kami menyarankan agar ibu berkomunikasi dengan panitia pengumpulan dan 

penyaluran zakat setempat, barangkali di sekitar tempat tinggal ibu masih ada orang miskin 

yang layak menerima fidyah dari ibu. 
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Wallahu a‟lam bish-shawab. 

 

 

Sumber: Majalah Suara Muhammadiyah No. 12, 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 


