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Puasa Bagi Ibu Hamil dan Menyusui 
Dr. KH. Suja`i, M.Ag 

 
‘Udzur Puasa Ramadlan 

Ibadah puasa Ramadhan merpakan kewajiban telah Allah 
perintahkan kepada kaum muslimin baik putra maupun putri 
yang sudah menginjak akil baligh (dewasa). Hal ini berdasarkan 
kepada firman Allah dalam surat al Baqarah: 183. Puasa 
diharapkan dapat membentuk pribadi yang bertaqwa. 
Kewajiban melaksanakan puasa Ramadlan tersebut jika 
seorang muslim tidak memiliki ‘udzur (alasan yang 
membolehkan tidak berpuasa). Pada ayat berikutnya (al-
Baqarah:184) menjelaskan ‘udzur puasa yaitu maradl dan safar. 
Oleh karena itu, seorang yang sakit (maridl) atau dalam 
perjalanan (musafir) boleh tidak berpuasa pada bulan 
Ramadlan dengan menggantinya pada bulan lainnya. 
Sedangkan orang yang berat menjalankannya wajib membayar 
fidyah (ganti), yaitu dengan memberi makan kepada seorang 
miskin.  

Pada dasarnya, ifthar (tidak berpuasa) bagi orang yang 
sakit dan musafir tersebut sebagai sebuah rukhshah 
(keringanan). Sehingga hal ini menjadi pilihan, jika ia 
(maridl/musafir) masih mampu berpuasa boleh berpuasa dan 
atau jika terasa sangat berat untuk berpuasa maka boleh tidak 
berpuasa. Namun mayoritas ulama berpendapat bahwa 
berpuasa itu lebih baik bagi orang yang masih kuat 
melakukannya, meskipun ia dalam perjalanan atau sakit. Pada 
kondisi seperti ini, orang Islam harus mengetahui dirinya 
sendiri. Jika ia bepergian atau sakitnya itu tidak memberatkan 
dirinya untuk melakukan puasa maka sebaiknya ia berpuasa, 
sebagaimana firman Allah swt. dalam surat al Baqarah;: 184, 
yaitu: 
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  ١٨٤تَۡعلَُموَن  َوأَن تَُصوُمواْ َخۡيٞر لَُّكۡم إِن ُكنتُمۡ ... 
Artinya: Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu 
mengetahui (QS; al-Baqarah: 184). 
 
Namun sebaliknya, jika seseorang muslim berkeyakinan 

bahwa berpuasa itu memberatkannya  maka ia boleh berbuka 
dengan berdasarkan firman Allah swt. yang berbunyi:  

 

ُ ٱيُِريُد ...    ١٨٥ ...  ۡلعُۡسرَ ٱَوََل يُِريُد بُِكُم   ۡليُۡسرَ ٱ بُِكمُ  ّللَّ
Artinya: … Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan 
tidak menghendaki kesukaran bagimu. … (QS. Al Baqarah: 
185) 
 
Untuk menentukan berat (masyaqqah) itu kembali kepada 

kondisi pada diri dan hati seorang mukmin dan atau pendapat 
pihak yang berkompeten seperti dokter jika seseorang 
menderita sakit, apakah sakitnya itu akan tambah berbahaya 
jika seseorang melakukan ibadah puasa.  

 
Kewajiban Puasa Wanita Hamil dan Menyussi (Murdli’) 

Apakah wanita hamil dan menyusui termasuk pihak yang 
mendapatkan ‘udzur dalam melaksanakan puasa, 
sebagaimana orang tua renta dan orang sakit keras yang tidak 
diharapkan kesembuhannya? 

Hamil dan menyusui merupakan fitrah yang Allah berikan 
khusus kepada seorang wanita.  Pada saat hamil, wanita 
mengalami masyaqqah (kepayahan), yaitu ada rasa mual, 
muntah, nyidam, mengandung anak selama 9 bulan sampai 
saat persalinan dan sakit. Janin yang ada dalam rahimnya 
merupakan bagian dari dirinya serta makanan janin dari diri 
ibunya. Oleh arena itu, Allah swt. memerintahkan manusia agar 
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berbuat baik kepadanya, Allah berfirman dalam Surat al Ahqaf: 
15 dan Surat Luqman: 14, yang berbunyi: 

 

ۡينَا نَ ٱ   َوَوصَّ نَسَٰ هُ   ۡۡلِ نًۖا َحَملَۡتهُ أُمُّ ِلَدۡيِه إِۡحَسَٰ ُكۡرٗها َوَوَضعَۡتهُ    ۥبَِوَٰ
  ١٥  …ُكۡرٗهاۖ 

Artinya: Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat 
baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya 
mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya 
dengan susah payah (pula)… (QS. Al Ahqaf: 15) 
 

ۡينَا  نَ ٱ  َوَوصَّ نَسَٰ هُ   ۡۡلِ أُمُّ َحَملَۡتهُ  ِلَدۡيِه  َوۡهن    ۥبَِوَٰ َعلَىَٰ    ...   َوۡهنًا 
١٤  

Artinya: Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat 
baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah 
mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-
tambah (QS. Luqman: 14) 
Setelah persalinan, wanita menyusui anaknya selama dua 

tahun. Allah swt. berfirman: 
 

تُ ٱوَ  ِلَدَٰ َدُهنَّ َحۡولَۡيِن َكاِملَۡيِنۖ ِلَمۡن أََراَد أَن يُتِمَّ    ۡلَوَٰ
يُۡرِضۡعَن أَۡولََٰ

َضاَعةَ  ٱ   ٢٣٣ ... لرَّ
Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya 
selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin 
menyempurnakan penyusuan. (QS. Al Baqarah: 233) 
Dengan kondisi yang berat (masyaqqah) sebagaimana 

penjelasan dalam al-Qur’an tersebut maka ulama sepakat 
bahwa wanita hamil dan menyusui termasuk orang-orang yang 
diberi keringanan (rukhshah). Hal ini didasarkan pada surat al-
Baqarah ayat 184 yang berbunyi: 
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  ١٨٤ ...  فِۡديَٞة َطعَاُم ِمۡسِكين ۖ  ۥيُِطيقُونَهُ  لَِّذينَ ٱَوَعلَى ... 
Artinya: Dan wajib bagi orang-orang yang berat 
menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar 
fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. (QS. Al-
Baqarah, 184) 
 
Kata “thaqah” dalam bahasa Arab itu berarti qudrah ma’a 

al-syiddah wa al-masyaqqah (mampu melakukan dengan 
sangat berat). Dalam al-Tafsir al Wasith dijelaskan bahwa orang 
yang tergolong mampu melakukan puasa tetapi dengan berat 
adalah orang tua renta baik wanita/laki laki, wanita yang 
menyusui (murdli’) dan wanita hamil jika ia khawatir terhadap 
dirinya sendiri atau anaknya. Dengan demikian, wanita hamil 
dan menyusui boleh berpuasa dan juga boleh tidak berpuasa 
dengan syarat ada kekhawatiran pada dirinya atau anaknya. 
Anak dianggap menjadi bagian dari wanita sehingga 
kekhawatiran terhadap anaknya ini dapat menjadi ‘illat dan 
kasih sayang kepada anak juga sama dengan bentuk sayang 
pada anggota tubuhnya (al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-
Kuwaitiyyah, Juz 28, h.54). Dengan demikian, wanita hamil atau 
menyusui dibolehkan tidak berpuasa jika ada masyaqqah dan 
kekhawatiran baik pada dirinya maupun pada anaknya atau 
pada diri dan anaknya. Bahkan ulama madzhab Hanbali 
mengganggap makruh berpuasa bagia wanita seperti ini, 
sebagaimana orang yang sakit. Kata maradl (sakit) yang 
diadikan ‘illat itu sebenarnya adalah sebuah kinayah dari suatu 
keadaan, yaitu semakin berbahaya atau bertambah bahaya 
ketika jika seseorang wanita hamil atau menyusui itu berpuasa. 
Jika bertambah sakit ketika berpuasa maka membawa pada 
kehancuran dan kerusakan dan Islam melarang itu, Firman 
Allah swt. QS. Al-Baqarah:195 “Dan janganlah kamu jatuhkan 
(diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri”.   
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Para fuqaha (ulama fiqih) sepakat bahwa wanita hamil dan 
menyusui itu berbuka pada saat bulan Ramadlan dengan syarat 
khawatir pada dirinya atau pada anaknya, atau bertambah 
parah sakitnya dan membawa kehancuran (al Masu’ah al 
Fiqhiyyah al Kuwaitiyyah, Juz 28, h.54). Kekhawatiran atau 
ketakutan tersebut didasarkan pada kuatnya dugaan karena 
pengalaman  sebelumnya atau informasi dari dokter yang adil. 
(al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu, Juz,3, h.1700). 

 
Bagaimana wanita hamil atau menyusui jika tidak berpuasa?  

Pendapat ulama mengenai wanita hamil atau menyusui 
yang tidak melakukan ibadah puasa pada bulan Ramadlan ada 
dua ketentuan (al-Fiqh al-Manhaji, Juz 2, h.94), yaitu:  

Pertama, mengqadla (mengganti) puasa saja. Wanita hamil 
dan menyusui boleh berbuka dengan mengqadla (mengganti) 
puasanya di hari lain. Ketentuan ini berlaku jika ia khawatir akan 
kesehatan dirinya, misalnya jika ia berpuasa, dirinya akan sakit 
karena kurangnya asupan gizi atau tambah masyaqqah. 
Adapun waktunya mengqadla mulai tanggal 2 syawwal sampai 
sebelum masuknya bulan Ramadlan berikutnya. Kewenangan 
tidak berpuasa dengan mengqadla ini berdasarkan Hadis Nabi 
saw yang diriwayatkan Imam Tirmidzi Hadis No.649: 

 

ْوَم َوَشْطَر الصَّالَةِ   إِنَّ هللاَ تَعَالَى َوَضَع َعِن الُمَسافِِر الصَّ
ْوَم   رواه الترمذي(  )َوَعِن الَحاِمِل أِو الُمْرِضعِ الصَّ

Artinya: Sesungguhnya Allah swt tidak mewajibkan puasa 
atas musafir dan memberi keringanan  separoh shalat 
untuknya dan juga memberi keringanan bagi wanita hamil 
dan menyusui untuk tidak berpuasa. (HR. Tirmidzi, No. 
Hadis 649). 
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Kedua, mengqadla puasa dan membayar fidyah. Wanita 
hamil dan menyusui boleh berbuka dengan cara melakukan 
qadla (mengganti) puasa di hari lain sampai sebelum masuknya 
bulan Ramadlan berikutnya disertai membayar fidyah ketika 
ada kekhawatiran bahwa jika wanita hamil melakukan puasa 
akan ada madlarat (bahaya/kerusakan) yang menimpa pada 
anak (janinnya), seperti akan terjadi keguguran, atau wanita 
menyusui akan berkurang air susunya dan dapat menyebabkan 
kerusakan pada anaknya. Sebenarnya takut kurangnya air susu 
itu dapat dibantu dengan susu buatan. 

Selain kedua pendapat di atas, ada pendapat lain yang 
membolehkan wanita hamil dan menyusui hanya membayar 
fidyah dan tidak mengqadla puasanya. Ini pendapat Sa’id Ibnu 
Jubair, Qatadah, dan Ibnu Abbas yang didasarkan pada riwayat 
dari Abdul Razzaq dalam kitab al-Mushannaf Jilid 4 hal 51-53, 
sebagaimana berikut:   

 

تُْفِطُر الَحاِمُل الَّتِْي فِي َشْهِرَها َو  َعْن َسِعْيِد ْبِن ُجبَْيٍر قَاَل:  
اْلُمْرِضُع الّتِْي تََخاُف َعلَى َولَِدَها تُْفِطَراِن َوتُْطِعَماِن ُكلُّ  

، 7687َواِحَدةٍ ِمْنُهَما ُكلَّ يَْوٍم ِمْسِكْينًا َو َلَ قََضاَء َعلَْيِهَما )

 ( 51 ، ص. 4ج.
Artinya: Dari Sa’id bin Jubair, berkata: wanita hamil dan 
wanita menyusui yang khawatir terhadap anaknya itu 
berbuka dan memberi makan seorang miskin setiap 
harinya dan tidak ada qadla baginya. (al Mushannaf, Jilid 4, 
h. 51, No. 7687)  
 

قَتَاَدةَ  َعلَى    َعْن  تََخاُف  الَّتِْي  تُْفِطُر الَحاِمُل  َو  قَاَل:  َولَِدَها 
تُْفِطُر اْلُمْرِضُع الّتِْي تََخاُف َعلَى َولَِدَها َوتُْطِعُم ُكلُّ َواِحَدةٍ  
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،  4، ج.7689ِمْنُهَما ُكلَّ يَْوٍم ِمْسِكْينًا َو َلَ قََضاَء َعلَْيِهَما )

 ( 51 ص.
Artinya:  Dari Qatadah berkata: Wanita hamil yang 
khawatir anaknya, dan wanita menyusui yang khawatir 
anaknya itu berbuka dan memberi makan seorang miskin 
setiap harinya dan tidak tidak ada qadla baginya. (al 
Mushannaf, Jilid 4, h. 51, No. 7689) 
 
Hal yang sama juga diriwayatkan oleh Sa’id bin Jubair dan 

al-Qasim bin Muhammad. Ibnu Umar saat ditanya mengenai 
wanita hamil pada saat bulan Ramadlan, ia berkata bahwa 
wanita itu berbuka dan memberi makan seorang miskin setiap 
harinya. Demikian pula ibnu Abbas berkata bahwa “kamu 
perempuan seperti orang tua yang tidak mampu berpuasa, 
berbukalah dan berilah makan setiap hari setengah sha’ 
gandum (al-Mushannaf, jilid 4, h. 53).  

Pendapat Sa’id Ibnu Jubair, Qatadah dan Ibnu Abbas itu 
dapat menjadi alternative bagi perempuan yang memiliki jarak 
kehamilannya sangat pendek dan tidak memiliki kemampuan 
untuk puasa pada saat hamil dan tidak punya waktu untuk 
melakukan qadla jika menunggu pasca hamil dan menyusui. 
Misalnya seorang wanita hamil lalu melahirkan dan menyusui 
dan tidak lama kemudian hamil lagi sehingga masuk Ramadlan 
berikutnya masih hamil, maka mengqadla menjadi berat. 
Sehingga membayar fidyah merupakan kebaikan dan 
kemaslahatan bagi orang miskin.  Namun apabila jarak hamil 
wanita itu lama sebagaimana yang dialami wanita zaman 
sekarang, maka pendapat yang lebih kuat adalah mengqadla 
puasa pada waktu lain sebagaimana pendapat Jumur ulama. 

Meskipun demikian, wanita hamil dan menyusui yang 
mampu melakukan puasa dan tidak ada masalah 
membahayakan yang akan timbul baik pada dirinya maupun 
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anaknya tatakala ia berpuasa maka sebaiknya tetap 
menjalankan ibadah puasa untuk mendapatkan kemuliaan 
bulan Ramadlan. Hal ini berdasarkan riwayat dari Ibrahim di 
bawah ini: 

 

ى ُحْبلَ   يَعْلقََمةَ فَقَالَْت إِنِّ   ىَعِن إِْبَراِهْيَم قَاَل: َجاَءْت اْمَرأَةٌ إَلَ 
يَ  َعْلقََمةُ    نِْي فَقَاَل لََهااَم َوإِنَّ َزْوِجْي  يَْمنَعُ َو إِنِّي أُِطْيُق الّصِ

َربَّكِ  أَِطْيِعْي  َزْوَجِك    :  ج.7699)َواْعِصْي  ، ص.  4، 

53) 
Artinya: Dari Ibrahim berkata: Seorang wanita datang 
kepada ‘Alqamah dan berkata “sesungguhnya saya hamil 
dan saya mampu melaksanakan puasa, Namun suamiku 
melarangku berpuasa. Kemudian ‘Alqamah berkata kepada 
wanita tersebut: Taatilah tuhanmu dan jangan taati 
suamimu” (al-Mushannaf, Jilid 4, h.53 No. 7699). 
 

Dari riwyat ‘Alqamah di atas, dapat dipahami bahwa wanita 
hamil dan menyusi jika secara fisik mampu melakukan puasa 
dan tidak menimbulkan bahaya baik pada dirinya maupun pada 
anaknya, sebaiknya tetap melakukan puasa pada bulan 
Ramadlan. Misalnya usia kandungan sudah kuat dan aman dan 
fisik ibunya sehat maka puasa lebih utama, sebagai bentuk 
ketaatan dan syukur kepada perintah Allah swt.   

Semoga tulisan ini bermanfaat amin ya rabbal ‘alamin. 
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