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Puasa merupakan salah satu ibadah mahdlah (khusus) yang memiliki dua 

dimensi tujuan. Dimensi pertama, terkait dengan pembinaan hubungan dengan 

Allah (hablun minallah) dan dimensi kedua terkait dengan pembinaan hubungan 

dengan sesama manusia (hablun minannas). Kedua dimensi ini saling 

mendukung dan bermuara pada terbentuknya karakter (akhlak) mulia pada 

seseorang yang berpuasa. Tidak hanya puasa yang memiliki tujuan seperti itu, 

tetapi juga semua bentuk ibadah dalam Islam. Setiap ibadah selalu berimplikasi 

terbentuknya kesalihan individu sekaligus kesalihan sosial pada diri seseorang. 

Kepedulian terhadap sesama selalu dituntut dari setiap orang yang 

melaksanakan ibadah. 

Al-Quran dengan tegas menyatakan bahwa puasa merupakan sarana yang 

harus dilalui seorang mukmin untuk mencapai peringkat takwa, suatu peringkat 

tertinggi di hadapan Allah Swt. (QS. al-Baqarah/2: 183). Dinyatakan pula, puasa 

dapat membentuk pribadi yang pandai bersyukur (QS. al-Bawarah/2: 185). 

Bahkan dalam beberapa hadis, Nabi Saw. menegaskan bahwa puasa 

merupakan bentuk pelatihan untuk menjadikan seseorang sabar, disiplin, jujur, 

amanah, peduli orang lain, dan terhindar dari semua sikap dan perilaku tercela 

(baca: maksiat). Dengan demikian, puasa menjadi salah satu kunci terwujudnya 

manusia yang paripurna (insan kamil), yakni manusia yang berakhlak mulia di 

hadapan Allah dan di hadapan sesamanya. 

Sebagai bagian dari syariat Islam, puasa, di samping sebagai kewajiban 

yang harus ditunaikan, juga menjanjikan berbagai bentuk kemaslahatan (hikmah) 

baik secara individual maupun sosial. Puasa menjadi motivator seseorang untuk 

selalu berbuat baik dan menjadi perisai seseorang untuk terhindar dari perbuatan 

terlarang. Puasa menjadi salah satu proses pendidikan hati nurani yang sangat 

efektif, terutama ketika dihadapkan pada tawaran-tawaran duniawi. Puasa 



mampu mengarahkan seseorang sehingga dapat memilih dan memilah mana 

yang tepat dan mana yang tidak/kurang tepat.  

Adalah kesalahan besar jika kita beranggapan bahwa puasa merupakan 

bentuk pembebanan bagi manusia. Allah Swt. adalah Dzat Yang Maha Adil 

sekaligus Maha Pengasih dan Penyayang. Sifat-sifat mulia-Nya itu tercermin 

dalam setiap keputusan-Nya di dalam al-Quran, apakah dalam bentuk perintah 

ataupun larangan, juga dalam fenomena faktual. Ketentuan bahwa puasa hanya 

diwajibkan bagi orang yang beriman dan mampu melaksanakannya adalah salah 

satu bukti bahwa puasa bukan merupakan bentuk pembebanan. Kita, yang 

sedang berpuasa sekarang, juga menjadi saksi atas ketentuan Allah tersebut. 

Bahkan untuk meyakinkan hal ini, Allah juga menegaskan dalam al-Quran, ”Allah 

menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu” 

(QS. al-Baqarah/2: 185). Dalam ayat lainnya dinyatakan, ”Allah tidak membebani 

seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” (QS. al-Baqarah/2: 186). 

Jadi, puasa sebenarnya merupakan kebutuhan manusia yang sarat dengan nilai-

nilai kemuliaan yang membawa kemaslahatan bagi manusia, dan sama sekali 

bukan merupakan beban.  

 
Hubungan Suami Isteri ketika Berpuasa 

Pernikahan dalam Islam merupakan suatu perjanjian agung (mitsaqan 

ghalizha) yang diberkahi oleh Allah Swt. antara suami dan isteri untuk 

menghalalkan hubungan antara keduanya. Dengan pernikahan inilah keduanya 

dapat mengarungi dunia keluarga yang diwarnai dengan rasa cinta dan kasih, 

saling tolong menolong, saling pengertian dan toleransi, saling memberikan 

ketenangan bagi lainnya, sehingga dalam perjalanan panjang itu keduanya 

mendapatkan ketenangan, ketenteraman, dan kenikmatan hidup. Inilah yang 

dikonsepsikan sebagai keluarga sakinah.  

Salah satu kewajiban untuk mengarah pada terwujudnya keluarga sakinah, 

suami harus menggauli isterinya dengan sebaik-baiknya (mu’asyarah bil ma’ruf). 

Berbagai cara dapat dilakukan untuk memberikan pergaulan yang baik kepada 

isteri, misalnya bertutur kata yang lemah lembut kepada isteri, membuat isteri 



gembira, tidak mencurigai isteri, tidak membuka rahasia isteri, memberikan 

kebebasan isteri melakukan aktivitas yang bermanfaat, memberikan bantuan 

kepada isteri ketika diperlukan, dan lain sebagainya. Inilah inti dari perintah Allah 

dalam al-Quran, “Dan bergaullah dengan mereka secara patut.” (QS. al-Nisa’/4: 

19). 

Kewajiban suami seperti itu kemudian diimbangi oleh kewajiban isteri untuk 

selalu patuh kepada suaminya, selama tidak untuk bermaksiat kepada Allah. 

suaminya tidak membawanya ke jurang kemaksiatan. Rasulullah Saw. ketika 

ditanya sahabat tentang siapa yang paling berhak dipatuhi oleh seorang isteri, 

beliau menjawab, “Suaminya”. Dalam kesempatan lain, Rasulullah Saw. 

bersabda: “Kalau aku boleh memerintahkan seseorang sujud kepada seseorang, 

tentu akan aku perintahkan seorang isteri untuk sujud kepada suaminya”. (HR. 

al-Tirmidzi). Jika suami mengajak isterinya untuk melakukan perbuatan haram 

dan maksiat kepada Allah Swt., maka isteri dapat menentang ajakan suami 

dengan cara yang bijaksana dan isteri harus menyadarkan suaminya sehingga 

kembali ke jalan yang benar. 

Isteri juga wajib bergaul dengan suaminya secara baik (ihsan al-‘asyarah). 

Caranya misalnya dengan menerima pemberian suami dengan tulus ikhlas, 

dengan rasa puas dan terima kasih, tidak menuntut suami yang berlebihan, 

memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada suami, memberikan 

perhatian kepada suami sampai pada hal-hal yang kecil, menjaga penampilan 

supaya selalu rapi dan menarik, tidak menjelek-jelekkan suami, tidak melawan 

suami, dan lain sebagainya. Isteri juga berkewajiban untuk menjaga kehormatan 

suami serta menjaga hartanya (lihat QS. al-Nisa’/4: 34). 

Lebih dari itu semua, kedua pihak suami isteri memiliki hak yang sama 

untuk melakukan tamattu’ badani, yakni hak untuk menikmati hubungan badan di 

antara keduanya. Hubungan badan (seksual) merupakan salah satu kenikmatan 

yang dapat diperoleh baik oleh suami maupun isteri. Suami atau isteri tidak boleh 

saling mengabaikan masalah ini ketika salah satu dari keduanya 

membutuhkannya. Keduanya harus saling memahami dan saling menghormati 

dalam pemenuhan hak ini.  



Proses panjang seperti di atas tidak boleh terputus, meskipun harus 

melakukan ibadah seperti puasa ramadlan satu bulan lamanya. Puasa tidak 

menghalangi suami atau isteri untuk kelakukan hubungan timbal balik seperti itu, 

kecuali dalam beberapa hal saja. Pada siang hari puasa keduanya dilarang 

mutlak untuk melakukan tamattu’ badani. Jika ketentuan ini dilanggar, resikonya 

sangat berat bagi keduanya. Termasuk yang dilarang adalah melakukan hal-hal 

yang mengarah pada tergeraknya nafsu seksual, meskipun hanya dengan 

berpegangan atau berciuman. Namun, jika kedua hal ini tidak berefek pada 

tergeraknya nafsu, maka tidak ada larangan untuk melakukannya. Pada malam 

hari puasa semua bentuk hubungan suami isteri itu boleh dilakukan tanpa 

kecuali hingga saat fajar menyingsing (baca QS. al-Baqarah/2: 187). 

Inilah beberapa hal yang perlu dicermati ketika suami isteri saling 

berinteraksi dan keduanya sedang berpuasa. Gambaran hubungan di atas 

mengajarkan bahwa Islam adalah agama yang rasional dan pas dengan fitrah 

manusia. Semua kebutuhan manusia dipenuhi oleh Islam melalui ajaran-

ajarannya. Setiap bentuk ibadah dalam Islam, hakikatnya, juga kebutuhan 

manusia, sehingga ibadah tidak akan menghalangi manusia dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Hanya saja Islam mengatur kapan 

pemenuhan itu dilakukan dan kapan harus ditinggalkan. Wallahu A’lam! 

 


