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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

1. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Muhammad Khoir, 2011, "Tidak Berpuasa Ramadhan Bagi 

Musafir Yang Memulai Perjalanannya Pada Siang Hari" Al Ahwal Al 

Syakhshiyyah, Jurusan Syariah, STAIM, Metro yang memfokuskan pada akibat 

hukum yang ditimbulkannya yaitu mengqodho pada hari lain. 

Afrizal Nurdin, "Keringanan Puasa Bagi Penerbang di Bulan Ramadhan" 

(Analisis Fatwa MUI Tentang Puasa Bagi Penerbang)", Mahasiswa Prodi Al 

Ahwal Al Syakhshiyyah Fakultas Syariah Dan Hukum, IAIN Raden Intan, Bandar 

Lampung Tahun 2010. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui problematika 

penerbang dalam menjalankan tugasnya pada saat berpuasa. 

Berdasarkan kedua penelitian terdahulu, penulis menganggap penelitian di 

atas hanya terfokuskan pada akibat hukum yang ditimbulkan, dan subjek 

hukumnya juga berbeda. Sedangkan penelitian yang penulis kaji lebih terfokuskan 

pada jenis pekerja berat seperti sopir, kuli dan buruh bangunan serta akibat hukum 

yang ditimbulkannya, yaitu penelitian pada Bagaimana Hukum Meninggalkan 

Puasa Ramadhan Bagi Pekerja Berat dalam hal ini pburuh tani. Oleh karena itu 

sangat jauh perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya. 
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2. Hakikat Puasa 

1. Pengertian Puasa  

  Puasa (Ash-Shawm) dalam pengertian bahasa adalah menahan dan 

berhenti dari sesuatu, sedangkan dalam istilah agama artinya adalah menahan dari 

makan, minum, dan hubungan kelamin, mulai dari waktu fajar sampai Maghrib, 

karena mencari Ridha Allah. Dalil Al-Qur‟an yang mewajibkan puasa adalah 

firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Yang artinya : Hai orang-orang 

yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas 

orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.
9
 

Puasa adalah ibadah pokok yang ditetapkan sebagai salah satu rukun 

islam. Puasa yang dalam bahasa arab disebut (  secara arti kata (صاو صٕو ٔصٍاو

bermakna menahan dan diam dalam segala bentuknya, termasuk menahan atau 

diam dari berbicara. 

Secara terminologi para ulama mengartikan puasa itu dengan “menahan 

diri dari makan, minum dan berhubungan seksual dari terbit fajar sampai 

terbenam matahari dengan syarat-syarat yang ditentukan”.
10

 Secara lughawi 

shiyam atau shaum berarti berpantang atau menahan diri dari sesuatu (  ٍِ  اَِ ْيَعاُا َػ

 Termasuk dalam pengertian lughawi ini “tidak bicara dengan orang lain .(انَل ُ 

atau berpantang bicara “ seperti termaktub dalam Al-qur‟an surat maryam ayat 26: 

ٍْ أَُكِهَّى  ًيا فَهَ ْٕ ٍِ َص ًَ ْح ٍَ اْنتََلِس أََحدًا فَقُِٕنً إًَِِّ ََرَْزُح ِنهسَّ ٍَّ ِي ا دََسٌِ ًٍُْا فَإِيَّ ي َػ قَِسّ َٔ اْشَسةًِ  َٔ فَُكِهً 

َِْعًٍّا َو إِ ْٕ  اْنٍَ

                                                           
9 Zakiah Daradjat,  puasa meningkatkan kesehatan mental, (Jakarta: Ruhama, 1993).  
10 Syarifuddin, Amir. Garis-Garis Besar Fiqh. (Jakarta: Prenada Media, 2003). 
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“Maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang 

manusia, maka katakanlah (hai Maryam): "Sesungguhnya aku telah bernazar 

berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara 

dengan seorang Manusia pun pada hari ini". 

Dalam pengertian syar‟i, puasa digambarkan dalam Al-qur‟an (surat Al-

Baqarah ayat 187) sebagai menahan hawa nafsu dari makan, minum dan 

hubungan seksual dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. 

Dalam kitab Sulubus Salam memberikan pengertian secara syar‟i bahwa 

puasa adalah menahan diri dari makanan, minum dan berhubungan seksual dan 

lain-lain yang telah diperintahkan menahan diri dari padanya sepanjang hari 

menurut cara yang telah diisyari‟atkan. Disertai pula menahan diri dari perkataan 

sia-sia (membuat), perkataan yang merangsang (porno), perkataan-perkataan 

lainnya baik yang haram maupun yang makruh, pada waktu yang telah ditetapkan 

dan menurut syarat yang telah ditentukan. 

Dari pengertian syara‟ tersebut dapat ditarik makna bahwa puasa atau 

shiyam adalah suatu ibadah kepada Allah SWT dengan syarat dan rukun tertentu 

dengan jalan menahan diri dari makan, minum dan berhubungan seksual dan lain-

lain perbuatan yang dapat merugikan atau mengurangi makna atau nilai dari pada 

puasa, semenjak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. 

Mengambil makna dari pengertian puasa tersebut, maka Al-Ghozali dalam 

Ihya‟ Ulumuddin  membagi tingkatan puasa iu menjadi tiga tingkatan yaitu puasa 

umum, puasa khusus, puasa khusus al khusus. Puasa Umum adalah puasa dengan 

hanya menahan diri dari makan, minum dan hubungan seksual. 
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Puasa Khusus disamping pengertian puasa umum di atas ditambah 

menahan diri dari perkataan, pandangan penglihatan dan perbuatan anggota tubuh 

yang cenderung kepada hal yang kurang baik/tidak pantas. Adapun tingktan ketiga 

Puasa Khusus al Khusus disamping pengertian dua di atas ditambah lagi dengan 

puasa hati dari segala maksud dan fikiran duniawi.
11

 

2. Syarat Dan Rukun Puasa 

1)  Syarat Puasa 

  Para ulama ahli fiqh membedakan syarat-syarat puasa atas: 

a. Syarat wajib puasa meliputi: 

1. Berakal („aqli). Orang yang gila tidak wajib berpuasa. 

2. Baliqh (sampai umur). Oleh karena itu anak-anak belum wajib berpuasa. 

3. Kuat berpuasa (qadir). Orang yang tidak kuat berpuasa baik karena tua 

atau sakit yang tidak dapat diharapkan sembuhnya, tidak diwajibkan 

atasnya puasa, tetapi wajib bayar fidyah. 

b. Syarat syah puasa, mencakup: 

1.  Islam 

2.  Orang yang bukan islam (kafir) tidak syah puasanya, demikian pula 

orang yang murtad. 

3. Mumayiz (mengerti dan mampu membedakan yang baik dengan yang 

tidak baik). 

4. Suci dari darah haid, nifas, dan wiladah. Wanita diwajibkan puasa selama 

mereka tidak haid, jika mereka sedang haid tidak diwajibkan puasa, tetapi 

                                                           
11

 Daradjat, Zakiah dkk. Ilmu Fiqh Jilid I. Jakarta: Direktorat Pembinaan Tinggi Agama 

Islam, 1983. 
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diwajibkan mengerjakan qadha sebanyak puasa yang ditinggalkan setelah 

selesai bulan puasa. Nifas dan wiladah disamakan dengan haid. Bedanya 

bila sang ibu itu menyusui anaknya ia boleh membayar fidyah. Disinilah 

letak perbedaan meninggalkan puasa bagi orang yang sedang haid. 

5. Dikerjakan dalam waktu/hari yang diperbolehkan puasa. 

      2) Rukun Puasa 

Rukun puasa meliputi: 

 Niat  

Banyak terjadi salah pengertian tentang niat dalam berpuasa. Kata niat itu 

sebenarnya berarti kehendak atau maksud untuk mengerjakan sesuatu dengan 

sadar dan sengaja. Tetapi banyak orang mengartikan seolah-olah niat itu berarti 

mengucapkan atau melafadzkan serangkaian kata-kata yang menjelaskan bahwa 

yang bersangkutan akan berbuat ini atau itu. 

Niat bermakna gerak kemauan yang timbul dari hati nurani. Gerak 

kemauan inilah yang dinilai dan merupakan cerminan asli dari hati untuk berbuat 

sesuatu. Sebagai suatu amalan hati, maka orang yang berniat untuk berpuasa 

adalah orang yang mulai mengarahkan hatinya dengan tekad akan melaksanakan 

ketentuan-ketentuan dalam puasa baik yang bersifat larangan untuk mendapat 

ridha-Nya. Karena itu maka yang berniat itu adalah hati. Hal ini tidak berarti 

bahwa melafadzkan niat tidak boleh, tetapi yang dinilai adalah niat yang ada di 

dalam hati tiap-tiap hamba-Nya. 

 Menahan diri dari segala yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar sampai 

terbenam matahari. 
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Sabda Nabi SAW yang artinya: “Dari abu hurairah telah bersabda 

Rasulullah SAW “barang siapa terpaksa muntah tidaklah wajib mengqadha 

puasanya, dan barang siapa mengusahakan muntah dengan sengaja, maka 

hendaklah dia mengqadha puasanya”.
12

 

3. Hal yang disunahkan dan dimakruhkan dalam puasa 

  Adapun hal-hal yang disunahkan puasa diantaranya: Menyegerakan 

berbuka apabila telah nyata dan yakin bahwa matahari sudah terbenam. Berbuka 

dengan kurma, sesuatu yang manis, atau dengan air. Berdoa sewaktu berbuka 

puasa. Makan sahur sesudah tengah malam. Menta‟khirkan makan sahur sampai 

kira-kira 15 menit sebelum fajar. Memberi makan untuk berbuka kepada orang 

yang puasa. Hendaklah memperbanyak sedekah selama dalam bulan puasa. 

Memperbanyak membaca Al-Qur‟an dan mempelajarinya (belajar atau mengajar) 

karena mengikuti perbuatan Rasulullah SAW.
13

 

  Adapun hal yang dimakruhkan dalam puasa adalah: Mencium dan 

pendahuluan aktivitas persetubuhan kendatipun berupa khayalan atau penglihatan. 

Mencari kesenangan dengan hal-hal yang mubah dan Mencicipi makanan.
14

 

4. Hal yang membatalkan puasa 

Tiga hal yang secara tegas disebutkan dalam Al-qur‟an yang membatalkan 

puasa, yaitu makan, minum dan hubungan seks, seperti firman Allah dalam al-

qur‟an al baqarah ayat 187: 

                                                           
12

 Daradjat, Zakiah dkk. Ilmu Fiqh Jilid I, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Tinggi Agama 

Islam, 1983). 
13

 Rasjid, Sulaiman. Fiqh Islam. (Bandung: sinar Baru Algensindo, 2014).  
14 Al-Zuhayly, Wahab. Puasa Dan I‟tikaf. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1996). 
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ُْذُْى  ُ أَََُّكْى ُك ٍَّ َػِهَى َّللاَّ ُٓ َْذُْى ِنتَاٌض نَ أَ َٔ ٍَّ ِنتَاٌض نَُكْى  ُْ فَُث إِنَى ََِعائُِكْى  ٍَاِو انسَّ ٍْهَجَ انِصّ أُِحمَّ نَُكْى نَ

َْ َُعُكْى فَذَااَ  ٌَ أَ ُكهُٕا  دَْ ذَإَُ َٔ ُ نَُكْى  اْةذَغُٕا َيا َكذََب َّللاَّ َٔ  ٍَّ ُْ ٌَ ةَاِشُسٔ ُُْكْى فَاَ َػ َا َػ َٔ ٍُْكْى  َػهَ

ٍِْم  ٍَاَو إِنَى انهَّ ٕا انِصّ ًُّ ٍَ اْن َْجِس ثُىَّ أَدِ ِد ِي َٕ ٍِْػ األْظ ٍَ اْنَ  ٍُْػ األْةٍَُط ِي ٍَ نَُكُى اْنَ  اْشَسةُٕا َحذَّى ٌَذَتٍََّ َٔ

ِّ ِنهَُّاِض  ُ آٌَادِ ٍُ َّللاَّ َْا َكرَِنَك ٌُتٍَِّ ِ فاَل دَْقَسةُٕ َعاِجِد دِْهَك ُحدُٔدُ َّللاَّ ًَ ٌَ فًِ اْن َْذُْى َػاِك ُٕ أَ َٔ  ٍَّ ُْ ال دُتَاِشُسٔ َٔ

 ٌَ ْى ٌَذَّقُٕ ُٓ  نَؼَهَّ

Terjemahnya: “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan Puasa 

bercampur dengan istri-istri kamu; mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu 

pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat 

menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf 

kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah 

ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang 

putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai 

(datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu 

beri`tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu 

mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, 

supaya mereka bertakwa”.
15

 

 

Ayat tersebut menyebutkan kapan boleh kita makan minum dan 

melakukan hubungan seksual pada bulan puasa dengan arti kebalikan dari 

ketentuan tersebut tidak dibolehkan dalam puasa yaitu makan, minum dan 

hubungan seksual itu dilakukan pada siang hari semenjak terbit fajar sampai 

terbenamnya matahari. 

Tiga hal tersebut akan membatalkan puasa, bila dilakukan dengan sengaja 

dan atas kemauan sendiri, sedangkan bila dilakukan karena lupa atau karena tidak 

sadar atau karena ancaman yang akan membahayakan jiwanya, maka tidaklah 

batal puasanya dan agar diteruskan/disempurnakan sampai terbenamnya matahari. 

Selain tiga hal yang secara tegas dinyatakan membatalkan puasa, maka ada 

pula hal-hal yang membatalkan puasa diantaranya: 

                                                           
15

 Departemen Agama RI,  Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Jakarta: Al Hikmah. 2001). 
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a. Keluar darah haid dan nifas. Batalnya puasa karena keluarnya darah 

haid dan nifas adalah sebagai konsekuensi syarat syahnya puasa (suci 

dari haid dan nifas), bila syarat tidak terpenuhi maka gugurlah puasa 

tersebut.  

b. Gila yang datangnya waktu sedang menjalankan puasa. Batalnya puasa 

karena gila adalah juga sebagai konsekuensi syarat wajib puasa yaitu 

salah satunya berakal, bila yang bersangkutan hilang akalnya (gila), 

maka salah satu syarat wajib puasa tidak terpenuhi, maka gugurlah 

puasa tersebut.
16

 

c. Muntah dengan sengaja. Sekalipun diyakini tidak ada yang kembali 

masuk setelah keluar dari mulut. Nabi SAW bersabda: “Barang siapa 

yang muntah secara terpaksa ketika puasa, ia tidak wajib mengqadha 

puasanya, dan barang siapa yang sengaja muntah ia wajib mengqadha” 

(HR. Ibn Hibban). Akan tetapi bila seseorang muntah dengan tidak 

sengaja, atau dengan sengaja, tetapi tidak mengetahui haramnya, atau 

karena dipaksa, maka puasanya tidak batal. 

d. Keluar mani dengan sebab mubasyarah (sentuhan kulit tanpa alas), 

seperti mencium dan sebagainya. Akan tetapi keluar mani tanpa 

bersentuhan kulit, misalnya dengan sebab pandangan atau karena 

mimpi tidak membatalkan puasa. Melakukan sentuhan, seperti ciuman, 

yang menggerakkan syahwat, hukumnya haram, tetapi tidak 

membatalkan puasa kecuali disertai keluar mani. Alasannya ialah 

                                                           
16

 Daradjat, Zakiah dkk. Ilmu Fiqh Jilid I, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Tinggi Agama 

Islam, 1983). 
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bahwa dalam hadits Jabir, Rasulullah SAW, menyerupakan ciuman 

dengan berkumur-kumur. Berkumur-kumur tidak membatalkan puasa 

selama tidak ada air yang masuk kembali ke rongganya, jadi demikian 

pulalah hanya mencium, tidak membatalkan puasa kecuali disertai 

keluar mani. 

e. Riddah (murtad), karena orang kafir tidak sah melakukan ibadah.
17

 

5. Uzur-uzur yang diperbolehkan meninggalkan puasa 

Adapun uzur-uzur yang membolehkan pembatalan puasa : Orang sakit ketika 

sulit berpuasa, Orang yang bersafar ketika sulit berpuasa, Orang yang sudah tua 

rentah dan dalam keadaan lemah, juga orang sakit yang tidak kunjung sembuh, 

Pekerja Berat, Orang yang sedang berperang dijalan Allah SWT, Wanita hamil 

dan menyusui.
18

 

6. Etika dalam berpuasa 

Kesempurnaan puasa lebih banyak ditentukan oleh kesempurnaan dalam 

menjalankan tata aturan puasa itu sendiri. Dengan melakukan syarat dan rukun 

puasa, maka terpenuhilah kewajiban puasa itu. Tapi itu baru sekedar membayar 

atau melepaskan kewajiban, sedangkan untuk dapat mencapai tujuan akhir dari 

puasa (muttaqin), maka segala tata aturan lainnya yang akan menyampurnakan 

puasa harus dilaksanakan pula dengan keikhlasan dan kesadaran.  

Dengan makin banyak melakukan amalan-amalan sunnat puasa serta 

memperhatikan haifiat/tata aturan berpuasa dengan sebaik-baiknya, mudah-

                                                           
17

 Nasution, Lahmuddin. Fiqh 1. (Jakarta: Logos, 1995). 
18

http://muslim.or.id/ramadhan/4-golongan-yang-mendapat-keringanan-tidak-

berpuasa.html. 
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mudahan tujuan puasa dapat diperoleh. Beberapa hal yang perlu diperhatikan 

dalam berpuasa itu adalah: 

1. Berniat akan berpuasa secara ikhlas dalam rangka pengabdian kepada 

Allah SWT. Niat ini dapat dengan dilafadzkan ataupun tidak, tetapi 

yang pokok adalah niat di hati sanubari sendiri. 

2. Makan Sahur. Makan sahur adalah penambah kekuatan agar jasmani 

kuat dalam berpuasa esok harinya. Makan sahur sebaiknya di 

akhirkan artinya mendekati terbitnya fajar  (menjelang subuh). Sabda 

Nabi SAW:  ُِل َّللّا ْٕ ٌْ اٍَََط قَاَل َزُظ َزةَْسَكجً اَ ْٕ ٌَّ فًِ انعَُّح افَإِ ْٔ ُس زٔاِ )ملسو هيلع هللا ىلص دََعحَّ

  (انت ازٔيعهى

“dari Annas, Rasulullah SAW telah bersabda: “makan sahurlah kamu, 

sesungguhnya makan sahur itu berkat (menguatkan jasmani dalam 

menahan lapar dan haus)”. 

 

3. Setelah sahur, bersihkanlah mulut dari sisa-sisa makanan dengan 

bersikat gigi dan nantikanlah waktu subuh (jangan tidur lagi sebelum 

sholat subuh). Waktu imsak adalah meupakan “lampu kering” yang 

memperingatkan kita agar sebaiknya segala sesuatunya telah selesai. 

Tapi bila kita masih makan, teruskanlah sapai sesaat sebelum subuh. 

Kemudian lakukanlah sholat suduh dan usahakanlah berjama‟ah, baik 

di rumah maupun di masjid.  

4. Menjauhkan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa ataupun segala 

sesuatu yang akan mengurangi nilai-nilai puasa yaitu: Tinggalkanlah 

perkataan bohong/dusta. Jangan berkata kotor, mencaci maki, 

mengumpat, dan berbantah-bantahan (bertengkar). 
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5. Usahakanlah shalat fardhu (dhuhur dan ashar) berjama‟ah dan bacalah 

ayat-ayat suci al-qur‟an setelah selesai shalat-shalat tersebut. 

6. Segeralah berbuka bila waktunya telah datang. Berbukalah dengan 

kurma atau sesuatu yang manis atau dengan air lalu sembahyang, 

kemudian baru makan nasi. Berdo‟a sewaktu berbuka. 

7. Memberi makan untuk orang yang berpuasa (ta‟jilan). Memperbanyak 

sedekah dalam bulan puasa. Sembahyang tarawih dan witir. 

Usahakanlah berjama‟ah baik di rumah ataupun di masjid. 

8. Beri‟tikaf di masjid. Beri‟tikaf adalah berdiam diri di masjid dengan 

niat mengekang jiwa untuk taat kepadaNya dan menekuni rumahNya 

dalam mendekatkan diri dengan penuh ketaatan serta menjauhi hal-

hal yang diinginkan hawa nafsu. I‟tikaf yang mengandung keikhlasan 

dan penyerahan diri kepada Allah SWT dengan selalu beribadah di 

rumahNya serta memohon perlindunganNya serta menjauhkan soal-

soal duniawi dan mementingkan soal ukhrawi. Islam tidak mengenal 

sistem bertapa yang menjauhkan diri dari segala soal duniawi, tetapi 

islam membenarkan i‟tikaf pada sepuluh hari terakhir Ramadhan di 

masjid dengan lebih mementingkan soal-soal ukhrawi dari pada soal-

soal duniawi pada waktu i‟tikaf tersebut.
19

 

C. Konsep Buruh Tani 

  Buruh dapat diartikan sebagai semua orang yang bekerja dan terdaftar 

namanya di perusahaan serta menerima gaji atau upah secara langsung dari 

                                                           
19 Daradjat, Zakiah. Dkk. Op. cit. halm. 309. 
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perusahaan tempat dia bekerja, baik yang aktif bekerja maupun yang sedang cuti 

izin dengan perusahaan, sedang mengikuti training, berstatus buruh tetap, kontrak, 

harian lepas maupun borongan.
20

 Pengertian lainnya, buruh adalah orang yang 

senang hati melakukan usaha, kerja keras, berjerih payah untuk menghasilkan 

produk atau barang. Buruh adalah pemilik jasa dan orang yang melahirkan karya. 

  Buruh bukanlah orang yang tergelincir pada lilitan ekonomi dan tunduk 

dalam suatu pekerjaan, tetapi orang yang mengaktifkan diri, berjalan terus dan 

aktif memenuhi kegiatan produksi. Buruh memiliki sifat yang memberikan dan 

berunsur membangun, mencipta dan menghidupkan mendengar kata buruh tani, 

maka yang terbayang adalah sebuah profesi yang berat dan pasti sejenis orang 

miskin, benar adanya.  

  Buruh tani, adalah sekelompok manusia yang bekerja dengan memberikan 

jasa pada pemilik sawah untuk mendapatkan upah yang biasanya harian atau 

persentase dari hasil panen.
21

 Bentuk pekerjaannya mulai dari pra tanam, tanam, 

panen dan pasca panen. Pada sebelum tanam, buruh tani bekerja mengolah lahan 

sawah sebelum ditanami seperti mencangkul sawah, membuat galengan atau batas 

antar petakan sawah dan olah lahan lainnya. Pada masa tanam, buruh tani bekerja 

secara massal untuk menanam padi, jika tamana sudah tumbuh maka 

pekerjaannya adalah menyiangi rumput dan gulma yang bisa menggangu 

pertumbuhan tanaman utama, pemupukan dan penyemprotan hama. Pada masa 

panen padi, kegiatan buruh tani adalah memotong padi, melepaskan padi dari 

jeraminya, dan mengangkut hasil panen ke tempat yang dikehendaki pemiliknya. 
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Dan pasca panen, kerjaan buruh tani adalah membantu menjemur padi dan 

mengangkut padi ke penggilingan. 

  Aset utama buruh tani adalah tenaganya, jika dia mengalami sakit dan 

berhenti bekerja sehari saja maka akan berkurang rejekinya.
22

 Sesunguhnya para 

buruh tani inilah yang secara langsung bekerja di sektor pertanian. Petani pemilik, 

apalagi kalau sawahnya luas maka dia tidak mengerjakan sendiri sawahnya. Di 

daerah lumbung padi di Karawang, buruh tani jumlahnya terbesar dalam piramida 

struktur sosial petani, diatasnya petani penggarap dan kemudian petani pemilik 

sawah.  

  Dalam siklus budidaya padi, tangan-tangan buruh tani inilah yang 

menebarkan benih ke pesemaian dan menanam benih ke tanah sawah. Dari tangan 

buruh tani juga, tanaman padi bisa tumbuh dengan baik karena menghilangkan 

gulma, dan sekaligus memelihara pertumbuhannya. Tangan buruh tani juga yang 

pertaman kali menentukan besaran hasil panen, yang pada akhirnya menentukan 

statistika produksi padi, ketahanan pangan atau pertentangan perlu impor beras 

atau tidak. Walaupun tangan-tangan tersebut bergerak ketika diperintah oleh 

pemilik sawah dengan harapan mendapatkan upah. Sayangnya dengan jumlah 

buruh tani yang sangat besar, maka akses untuk mendapatkan pekerjaan 

memburuh tersebut terbatas, apalagi kalau luasan sawah makin hari makin 

menyusut.  

  Kompetisi mendapatkan kerja buruh tani menjadi tak bisa dihindari, 

sehingga pendapatan buruh tidak bisa setiap hari seperti buruh pabrik yang terus 
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berproduksi. Dulu jenis kerja buruh tani terbagi dalam jenis yang merupakan 

pekerjaan perempuan dan laki laki. Misalnya untuk olah tanah biasanya adalah 

laki-laki, tanam adalah perempuan. Namun dengan berjalannya waktu, kalau 

mengamati kerja buruh tani, maka jenis kerja laki-laki tetap namun jenis kerja 

perempuan mulai banyak dilakukan juga oleh laki-laki.
23

 Peran perempuan dalam 

buruh tani semakin menurun karena tingkat kompetisi yang tinggi. 

  Selain itu kini buruh tani juga ada strata sosialnya, terutama untuk kerja 

pada panen padi. Dulu ketika pemilik sawah panen, maka siapapun bisa bekerja 

untuk jasa tenaga pemanenan, yang upahnya adalah prosentase dari hasil bersih 

gabah yang bisa dipanen, biasanya 1:6, artinya satu bagian untuk buruh dan enam 

bagian lainya untuk pemilik sawah. Namun kini karena kompetisi ketat, maka 

buruh tani tertentu ada yang mendapatkan akses luasan petakan panen secara 

khusus dari pemilik sawah, dengan catatan buruh tersebut harus bekerja 

menghilangkan gulma tanpa dibayar.  

 Yang paling memprihatinkan adalah strata terbawah dalam buruh tani 

adalah kerja memanen sisa-sisa jerami yang sudah dirontokkan, untuk sekedar 

mendapatkan gabah sisa hasil panenan. Lima tahun yang lalu, kegiatan ini masih 

dilakukan oleh perempuan dan biasanya orang yang sangat miskin, kini bisa 

ditemui laki-laki bahkan anak-anak. Hasilnya tergantung lamanya bekerja, 

semakin lama maka semakin banyak hasil yang didapatkan. Profesi buruh tani 

biasanya bukan karena pilihan namun karena keterdesakan
24

. Tidak ada anak kecil 

di Desa Andoolo Utama Kecamatan Buke yang cita-citanya kalau besar akan 
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menjadi buruh tani. Jika orang tuanya adalah buruh tani, dan tidak bisa 

menyekolahkan anaknya dan si anak tidak memiliki keterampilan lain maka 

jadilah si anak menjadi buruh tani. Atau yang dulunya punya sawah atau petani 

penggarap lalu ekonomi keluarga bangkrut, dan tidak memiliki keterampilan lain 

jadilah dia buruh tani. Jika anak perempuan, tidak mampu sekolah, dan tidak 

memiliki biaya untuk menjadi TKW, maka jadilah dia buruh tani. 

  Dalam kehidupan sehari-hari, buruh tani memiliki simpanan gabah namun 

hanya cukup tidak lebih dua bulan setelah panen, dan masih ada 2 bulan 

menunggu panen berikutnya, apalagi musim paceklik maka buruh tani harus ada 

alternatif pekerjaan lain seperti jadi tukang di kota, jualan ala kadarnya atau 

membuat batu bata dan lain-lain. Jika kekurangan beras, buruh tani bisa 

meminjam ke tetangga lain yang kebetulan memiliki simpanan berlebih, tentunya 

dengan pengembalian yang lebih dibanding jumlah yang dia pinjam. Apalagi 

kalau kebetulan ada kebutuhan mendadak seperti sakit atau pendidikan anak, 

maka buruh tani harus berhutang uang. Barangkali kalau para ahli 

menggambarkan kemiskinan di pedesaan, untuk kasus daerah persawahan 

sebenarnya adalah kemiskinan buruh tani. Atau kalau para ekonom menyatakan 

bahwa petani adalah net-consumer, maka lebih tepat yang net-consumer itu 

sebagian besar adalah buruh tani.  

  Berbagai upaya untuk mendorong pertanian sebagai sarana pengentasan 

kemiskinan selama ini belum bisa karena programnya banyak untuk petani 

pemilik bukan buruh tani. Hitungan produksi padi nasional mungkin juga bisa 

karena hasil produksi petani pemilik sebenarnya sudah terkurangi oleh bagian 
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buruh tani. Inefisiensi produksi karena kehilangan hasil waktu panen yang 

seringkali dijawab dengan mesin perontok padi, sebenarnya bukan inefisiensi 

namun adalah jaring pengaman sosial untuk kehidupan buruh tani.  

D. Hukum Berpuasa Bagi Buruh Tani 

Imam Abu Bakar Al-Ajiri mengatakan bahwa jika ia mengkhawatirkan 

kondisinya karena pekerjaan berat yang ia lakukan maka dia boleh tidak berpuasa 

dan wajib mengqadha‟nya. Namun, mayoritas ulama mengatakan bahwa mereka 

tetap wajib berpuasa dan jika ternyata ditengah hari dia tidak mampu lagi 

melanjutkan puasanya, barulah ia membatalkannya dan wajib mengqadha‟ nya. 

Sebagaimana firman Allah “Dan janganlah kamu membunuh dirimu, karena 

sesungguhnya Allah Maha Peenyayang kepadamu.” [Surat Annisa 29].
25

 

Para ulama berbeda pendapat apakah pekerja berat boleh tak berpuasa atau 

tetap wajib berpuasa Ramadhan. Pertama, pendapat jumhur ulama, bahwa pekerja 

berat tetap wajib sahur dan berniat puasa pada malam hari, lalu melaksanakan 

puasa sekuat kemampuannya. Jika di tengah puasanya itu kemudian mereka 

merasakan haus atau lapar yang hebat, yang dikhawatirkan terjadi dharar 

(bahaya) atas diri mereka, baru boleh tak berpuasa, dan mereka wajib mengqadha, 

disamakan dengan orang sakit (mariidh). (QS Al Baqarah:184). Bahkan jika 

terjadinya dharar itu sudah menjadi kepastian, bukan sekedar kekhawatiran, 

mereka wajib berbuka (QS An Nisaa:29). 

Secara umum pekerja berat oleh jumhur fuqaha digolongkan mukallaf 

yang tetap wajib berpuasa, karena tak ada dalil syar‟i khusus yang memberikan 
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rukhsah (keringanan) kepada mereka, kecuali terjadi dharar. Pendapat ini 

disebutkan Syaikh Wahbah Zuhaili dan dinisbatkannya kepada jumhur ulama, 

yaitu ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi‟iyah, dan Hanabilah, sesuai penjelasan 

Imam Abu Bakar Al Ajiri dalam kitab Kasyaful Qina‟ (2/361) dan Ghayatul 

Muntaha (1/323). (Wahbah Zuhaili, Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu, 3/79). 

Ulama kontemporer yang berpendapat semisal ini antara lain Syaikh Shaleh Al 

Fauzan, Syaikh Nashiruddin Al Albani, dan Syaikh Utsaimin. 

Kedua, pendapat sebagian ulama, bahwa pekerja berat boleh tak berpuasa 

dan cukup membayar fidyah, selama mereka tak mampu berpuasa dan tak 

berkesempatan untuk mengqadha puasanya. Jika mereka berkesempatan 

mengqadha, mereka boleh tak berpuasa tapi wajib mengqadha. Ini pendapat 

sebagian ulama Hanafiyah, seperti penulis kitab Hasyiah Ibnu Abidin (2/420). 

Ulama kontemporer yang berpendapat seperti ini antara lain Syaikh Yusuf 

Qaradhawi.
26

 

Secara umum pekerja berat disamakan dengan laki-laki/perempuan tua, 

atau orang sakit yang tak ada harapan sembuh, yang tak mampu lagi berpuasa dan 

dicukupkan dengan fidyah. Mereka mendapat rukhsah sesuai firman Allah 

(artinya),”Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, 

yaitu memberi makan seorang miskin.” (QS Al Baqarah:184).
27

 

Menurut kami, yang rajih (kuat) pendapat pertama, karena tiga alasan; 

Pertama, mengamalkan pendapat pertama berarti mengamalkan dua dalil (jama‟), 

yaitu dalil wajibnya puasa (QS Al Baqarah:183) dan dalil wajibnya mencari 
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nafkah (QS Al Baqarah:233). Sedang pendapat kedua, mengamalkan satu dalil 

saja atas dasar tarjih, yaitu dalil wajibnya mencari nafkah (QS Al Baqarah:233). 

Kaidah ushul fiqih : i’mal al dalilain awlaa min ihmal ahadihima bi al kulliyah 

(mengamalkan dua dalil lebih utama daripada mengabaikan salah satunya secara 

menyeluruh). 

Kedua, pendapat pertama mengamalkan azimah (hukum asal), yaitu 

wajibnya berpuasa, sedang pendapat kedua mengamalkan rukhsah. Pengamalan 

azimah sudah yakin dalilnya, sedang mengamalkan rukhsah masih diragukan 

karena tak ada dalil khusus yang memberi rukhsah bagi pekerja berat. Kaidah 

fiqih : al yaqiin laa yazuulu bi as syakk (keyakinan tak dapat hilang dengan 

keraguan). 

Ketiga, pendapat pertama lebih tepat tahqiq manath-nya. Sebab pekerja 

berat yang mengalami dharar lebih tepat digolongkan kepada orang sakit yang 

ada harapan sembuh (QS Al Baqarah:184), bukan digolongkan kepada laki-

laki/perempuan tua, atau orang sakit yang tiada harapan sembuh (QS Al 

Baqarah:184). Kelompok terakhir ini kondisinya tak mungkin pulih, yakni tak 

mungkin menjadi muda lagi, atau sembuh lagi. Ini berbeda dengan pekerja berat 

yang kondisinya dapat pulih, sama dengan orang sakit yang ada harapan 

sembuh.
28

 

Di segi lain juga terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai hukum 

berpuasa bagi pekerja berat, diantaranya : 
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1. Para Fuqoha‟ (ahli fikih) memperbolehkan meninggalkan puasa bagi para 

pekerja keras yang terpaksa harus bekerja di siang hari Ramadhan demi 

mencukupi kebutuhannya serta keluarganya. Namun ia harus (wajib) 

mengqadha‟ puasa yang ditinggalkannya di lain hari, setelah terlepas dari 

kesibukan yang melelahkan demikian itu. Apabila ia tidak menemukan 

hari luang hingga ia meninggal dunia, maka ia tidak terkena hukum wajib 

qodha‟ dan juga tidak terkena hukum wajib memberi wasiat bayar fidyah. 

Apabila ia yakin atau mempunyai prediksi yang sangat kuat, bahwa ia 

tidak akan punya kesempatan untuk mengqadha‟ puasa di lain hari, maka 

ia dihukumi sebagaimana orang tua renta (boleh meninggalkan puasa dan 

harus mengganti setiap harinya 1/2 sha‟ bahan makan atau nilai tukarnya 

[membayar fidyah). 

2. Dalam fikih Hanafi, jika terpaksa harus bekerja di bulan Ramadhan dan ia 

mempunyai dugaan yang sangat kuat (melalui saran dokter atau melalui 

pengalamannya sendiri), bahwa puasa dapat menyebabkan kemudharatan 

bagi kesehatannya atau dapat mengganggu fitalitasnya sehingga ia tidak 

dapat melaksanakan pekerjaannya (yang merupakan tumpuan hidupnya) 

secara baik, maka dalam keadaan demikian diperbolehkan baginya untuk 

meninggalkan puasa (diambil dari Ibnu Abidin). Dan melihat ketentuan-

ketentuan yang telah ditetapkan oleh para ahli fikih, maka kewajiban para 

pekerja keras adalah mengganti (mengqadha‟) puasa yang ditinggalnya di 

lain hari yang luang dari pekerjaan keras.
29
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