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B
ulan Ramadan adalah sebuah bulan 
di antara dua belas bulan dalam 
setahun, namun hikmahnya dapat 

dirasakan dari ram adan ke ram adan 
berikutnya. Banyak m anusia yang 
berusaha m eraih rahm at dan karunia 
Allah yang sedang “diobral” pada bulan 
mulia tersebut dengan mengoptimalkan 
segala sum ber daya yang dimilikinya, 
baik w aktu, tenaga, harta, m aupun 
potensi yang lainnya. Di antara 
mereka, ada yang m engkhususkan 
w aktu untuk  berinteraksi bersam a 
Alquran,*pda pula yang m eliburkan 
seluruh kegiatan bisnisnya un tuk  
m engkaji ilmu-ilmu agama, bahkan 
ada pula yang berm unajat di masjid 
selama sebulan penuh, dem i m eraih 
barakah bulan Ramadan.

N am un ada juga sebagian m anusia 
yang tidak tertarik dengan rahmat Allah 
yang sedang diobral pada bulan Ramadan 
ini, dan lebih tertarik pada tawaran 
mega diskon yang m enggiurkan di 
swalayan, mal, pasar maupun lapak-lapak 
online. Mereka lebih m emikirkan baju 
lebaran, kue lebaran dan perhiasan yang 
akan dipakai saat syawalan, ketimbang 
berpikir sudah berapa juz dia baca 
Alquran, sudah cukup belum  harta 
yang diinfaqkan, serta am alan sunah 
apa yang sudah dia lakukan.

Nabi M uham m ad SAW bersabda 
“Bulan paling utam a adalah bulan  
Ramadan, dan haripaling utama adalah 
hari Jum at.” (HR. Alh-Thabrani dari 
Abdullah binM as’ud), dan “Seandainya 
m anusia m engetahui besarnya pahala  
yang tersedia d i bulan Ram adan, 
niscaya d ia  berharap bulan Ram adan  
itu sepanjang tahun.” [HR. Ath-Thabrani 
Ibnu Khuzaim ah, dan Al-Baihaqi dari 
Abu M as’ud al-G hifari).

Keutamaan Ram adan bak mega 
discount, karena dengan am alan yang 
sedikit, akan diperoleh keuntungan yang 
berlipat ganda, ditambah kenikmatannya 
dan diam puni dosa-dosanya. Ibratnya 
sebuah perdagangan, jual beli pada bulan 
Ram adan sangatlah m enguntungkan 
dan  tidak akan pernah rugi. Inilah 
mega discount perdagangan dengan 
Allah di bulan Ramadan, sayang jika 
tidak diraih.

Pertama, Allah akan melipatgandakan 
setiap amalan yang dilakukan pada bulan 
Ramadan melebihi am alan pada bulan 
lainnya. Dalam sebuah hadist Rasulullah 
SAW menyampaikan bahwa “Setiap amalan 
kebaikan yang dilakukan oleh m anusia

akan dilipatgandakan dengan sepuluh 
kebaikan yang sem isal hingga tujuh 
ratus kali lipat. Allah Ta’ala berfirman, 
Kecuali am alan puasa. Am alan puasa 
tersebut adalah untuk-Ku. Aku sendiri 
yang akan m em balasnya Disebabkan 
dia telah meninggalkan syahw at dan  
m akanan karena-Ku. Bagi orang yang 
berpuasa akan m endapatkan dha 
kebahagiaan yaitu  kebahagiaan ketika 
dia  berbuka dan kebahagiaan ketika 
berjumpa dengan Rabbnya. Sungguh 
bau m ulut orang yang berpuasa lebih 
harum disisiA llahdaripadabaum inyak 
kasturi.” (HR. Bukhari dan M uslim).

Tentu saja manusia yang cerdas akan 
m enggunakan seluruh potensi yang 
dimilikinya untuk  meraih keuntungan 
sebanyak-banyaknya. Waktu, tenaga, 
fikiran dan hartanya akan dikeluarkan 
semaksimal mungkin agar keuntungan 
yang dijanjikan Allah dapat diraihnya.

Kedua, am alan yang dilaksanakan 
pada bulan Ramadhan mendapat banyak 
kemudahan, karena setan-setan dibelenggu, 
pintu-pintu neraka ditutup dan pintu- 
pintu surga dibuka ketika Ramadhan 
tiba. Rasulullah SAW bersabda “Apabila 
Ram adhan tiba, pin tu  surga dibuka, 
pin tu  neraka ditutup, dan setan pun  
dibelenggu” (HR. Bukhari dan M uslim).

Hadist tersebut dapat dimaknai 
bahw a pada bulan Ramadan manusia 
akan merasa lebih m udah menjalakan 
berbagai ibadah seperti berpuasa dan 
sholat malam, sehingga akan cenderung 
berbuat kebaikan. Apabila kebiasaan baik 
pada bulan Ramadan dapat dipertahankan 
hingga bulan-bulan lain setelah Ramadan, 
m aka akan terbentuk peningkatan diri 
secara terus menerus hingga akhirnya 
terwujud insan muttaqin.

Ketiga, pada bulan Ramadan, doa- 
doa akan dikabulkan oleh Allah SWT, 
sebagaimana disebutkan dalam sebuah 
hadist: “Sesungguhnya AUahmembebaskan 
beberapa orang dari api neraka pada  
setiap hari d i bulan Ramadhan, dan  
setiapm uslim apabiladiam em anjalkan  
doa, akan dikabulkan. ” (HR. AlBazaar. 
AlH aitsam i dalam  M ajma ’ Az-Zawaid, 
10:14 mengatakan bahwa perawinya 
tsiqoh.-terperca.ya-). Ada tiga waktu utama 
dikabulkannya doa pada bulan Ramadan, 
yaitu waktu sahur (sepertiga malam 
terakhir), saat berpuasa dan ketika 
berbuka puasa berdasarkan.

T(ga orang yang doanya tidak tertolak 
orang yang berpuasa sampai ia berbuka, 
pem im pin yang adil, dan doa orang 
yang d iza lim i.” (HR. Ahm ad)

Keempat, Ram adan adalah bulan 
pengampunan dosa. Tentu saja manusia 
yang cerdas akan berusaha un tuk  
m eraih bonus besar ini. Bagaimana 
tidak? Dengan am alan sebulan akan 
diperoleh am punan dosa-dosanya 
yang telah lalu. Apabila m anusia 
terus m endapatkan bonus am punan 
ini setiap Ramadan tiba, Insya Allah 
ketika m enghadap Allah nanti, beban 
dosa di punggung terasa ringan. Ibarat 
baju yang kotor, selalu dicuci di bulan 
Ramadan hingga bersih, niscaya kotoran
yang menempel __  tidak terlalu
banyak.


