
$
- a -

BUSINESS f BANKING SCHOOL WK-.
Satu-satunya Kampus Perbankan Di Jogja 
Terakreditasi B I www.stiebbank.ac.id

SENIN PON, 12 JUNI 2017 
17 PASA 1950 JE

Oleh:
Restu Faizah, ST, MT

Dosen Prodi Teknik Sipil 
Fakultas Tehnik 

UMY

Menggapai Manfaat 
Puasa Ramadan

PUASA (shaum) Ramad
han telah diwajibkan kepada 
umat Islam sej ak tahun kedua 
setelah nabi Muhammad 
SAW hijrah ke Madinah. Ash- 
shaum atau puasa berarti 
menahan diri dari makan, 
minum dan hubungan suami 
istri di siang hari serta mena
han diri dari segala hal yang 
merusaknya. Menurut al 
Ghlzali dalam kitab ihya ulu-

muddin disebutkan bahwa 
sesungguhnya puasa itu ada 
tiga tingkat: Pertama, puasa 
awam, yaitu menahan makan 
dan minum serta hubungan 
suami istri. Kedua, puasa khu
sus, yaitu menahan anggota 
badan dari perbuatan dan 
ucapan yang bisa merusak 
ibadah puasa. Ketiga puasa 
istimewa, yaitu berpuasa atau 
menahan hati, batin, pikiran 
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dari segala hal yang mengotorinya 
seperti prasangka buruk, niat jahat 
atau pikiran kotor serta gagasan yang 
mendatangkan kerusakan.

Puasa yang dilakukan umat Islam 
selama satu bulan penuh di bulan 
suci Ramadhan ini memiliki banyak 
manfaat dan hikmah bagi umat ma
nusia umumnya dan secara khusus 
bagi umat Islam. Diantara hikmah 
tersebut adalah:

Pertama, puasa sebulan penuh 
di bulan Ramadhan akan menjadi 
sarana pembersihan jiwa (tazkiyah 
an-nafs). Dengan mematuhi perintah 
serta manjauhj;/aranganNya orang 
yang berpujS^flJbersedia menahan 
serta menjahhlfan diri dari hal-hal 
yang menyenangkan nafsu, walau
pun ia bisa saja memuaskannya 
tanpa seorang pun yang mengetahui. 
Namun ditinggalkannya semua itu 
karena ia beribadah semata-mata 
hanya untuk Allah SWT.

“Ia tidak makan, tidak minum, dan 
tidak berhubungan dengan istrinya 
karena-Ku. Tiap-tiap amal bani Adam 
baginya, kecuali puasa, ia untuk-Ku 
dan Aku yang akan memberinya pa
hala” (HR Bukhari dan Muslim)

Dengan demikian ia terbiasa 
berbuat ikhlas karena Allah SWT dan 
Sfi lamatlah dirinya dari godaan hawa 
nafsu yang menjadi pangkal dari 
segala kerusakan. Kebiasaan puasa 
sesungguhnya akan menjadi benteng 
jiwa bagi pelakunya dari penjajahan 
hawa nafsu dan jika sesekali ia ber
buat khilaf maka ia akan terbiasa
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mengendalikan diri serta kembali ke 
jalan yang lurus.

Kedua, puasa Ramadhan di 
samping sehat bagi tubuh juga 
dapat mengangkat jati diri manusia 
mengungguli aspek materi dalam 
dirinya. Manusia memiliki dua unsur, 
yaitu unsur tanah yang akan menyeret 
manusia ke bawah dan unsur ruh 
akan akan mengangkatnya ke atas. 
Jika unsur tanah terlalu dominan, ia 
akan turun derajatnya ke level “bina
tang” atau bahkan bisa lebih rendah 
dari itu. Dominasi unsur tanah akan 
menjadikan terlalu banyak dorongan 
hawa nafsu yang ingin diperturutkan, 
tak ada pertahanan diri 
(puasa) hingga mem
buatnya jatuh ke dalam 
kerendahan jiwa dan 
perilaku. Sebaliknya jika 
unsur ruh Ilahi yang men
guasainya akan memiliki 
kemampuan menahan 
diri dari tarikan hawa naf
su, ia akan melambung 
tinggi, hingga ke derajat 
malaikat. Dalam berpuasa terdapat 
banyak kemenangan ruh atas materi, 
akal pikiran atas nafsu syahwatnya. 
Fenomena ini hanya bisa dirasakan 
oleh orang yang terbiasa melakukan 
puasa.

“Orang yang berpuasa memiliki 
dua kebahagiaan, yaitu ketika ber
buka ia akan berbahagia dengan 
berbukanya itu, serta ketika bertemu 
dengan Tuhannya, ia akan berba
hagia dengan puasanya itu ”. (HR

Bukhari dan Muslim).
Ketiga, puasa menumbuhkan 

kekuatan jiwa. Berpuasa itu sesung
guhnya merupakan jihad bagi jiwa, 
pembiasaan bersabar atas beban 
yang menekannya, bahkan juga 
merupakan “pemberontakan” atas 
kebiasaan yang telah melekat pada 
dirinya untuk diselaraskan dengan 
tuntunan Tuhannya. Ia tidak akan 
berbuka sebelum waktunya, tak 
akan melakukan perbuatan tercela 
yang akan merusak puasanya, me
nahan rasa lapar, dahaga, kantuk 
dan lelahnya serta terusynemper- 
banyak amal kebaikan baii diri dan 

orang lain d ^ r sema
kin banyak pahalanya, 
menjauhkan diri dari 
kerendahan jiwa, sikap 
dan perilaku seperti fit
nah, dusta, dengki serta 
permusuhan, dan seb- 
againya. Atas keadaan 
seperti itulah keber
hasilan orang berpuasa 
adalah pada kemauan, 

tekad dari jiwa untuk memenuhi 
tuntutan Tuhannya. Berpuasa Ra
madhan mengajarkan jalan ini agar 
jiwa manusia menjadi lebih kuat, 
lebih bersabar dan selalu memiliki 
tekad atau kemauan yang kuat untuk 
meraih keberhasilan di dunia dan 
di akhirat.

“Puasa adalah perisai, ia adalah 
benteng dari sekian.banyak benteng 
orang mukmin” (HR Thabrani, hadits 
hasan shahih, al-jami’ ash-shaghir)
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Keempat, puasa menajamkan 
perasaan terhadap nikmat Allah SWT 
kepadanya. Seseorang akan dapat 
merasakan nikmatnya kenyang 
setelah melewati tahapan kelaparan 
serta haus yang menimpanya. Ia 
akan bersyukur dan berucap “al 
hamdulillah" manakala Tuhannya 
telah membebaskannya dari rasa 
lapar dan haus dengan rizqi pembe- 
rianNya. Selanjutnya diharapkan ia 
akan memiliki rasa empati terhadap 
orang lain yang tertimpa musibah 
kelaparan, serta kemudian mengu
lurkan bantuanya. Maka ketajaman 
terhadap nikmat Allah SWT ini 
membuahkan amal shalih, yaitu 
kabaikan dan kemanfaatan yang 
bisa dirasakan oleh dirinya juga 
orang lain. Demikian inilah yang 
diisyaratkan oleh hadits Nabi SAW 
yang mendorong umat Islam selama 
berpuasa untuk menajamkan per
asaan terhadap nikmat Allah SWT.

“Tuhanku pernah menawariku . 
untuk menjadikan kerikil di Mekah 
emas. Aku menjawab, “Tidak wahai 
Tuhanku. Akan tetapi aku kenyang 
sehari dan lapar sehari. Apabila 
aku lapar, aku merendah sembari 
berdzikir kepadaMu, dan apabila 
aku kenyang, aku memujiMu dan 
bersyukur kepadaMu”. (HR Ahmad 
dan Tirmidzi dari Abu Umamah) 

Output dari puasa- berupa ke
manfaatan dan kebaikan tersebut 
adalah ketaqwaan, semoga puasa 
kita berhasil sebagaimana yang 
diharapkan, amin.(*)


