
Ibadah Puasa

kembali datang, kebiasaan yang tidak 
layak kembali hadir, serta akhlak 
sayyi’ah kembali dikonsumsi.Trus, 
mengapa bisa demikian ya pak? Kalau 
begitu, kemana pak, penghayatan atas 
pelaksanaanibadahpuasayangselama 
satu bulan? Apakah itu termasuk iba
dah yang manipulatif pak?”

Pertanyaan bagus yang menurut 
saya problem tersebut banyak dialami 
oleh umat Islam, meskipun banyak 
kalangan muslim yang “tidak mau 
mengakui diri” bahwa mereka sebena
rnya terjangkiti “virus ibadah manipula
tif”. MemangharusdiakuiketikaBulan 
Ramadhan datang, adabeberapa tipikal 
orang yang menyambut Bulan Suci 
Ramadhan. Pertama, tipe depan- be
lakang senang dan bersyukur. Artinya, 
mereka adalah tipe-tipe orang yang 
muhlisin, yang memang benar-benar 
menunggu-nunggu kehadiran bulan 
puasa Ramadhan, dan memanfaatkan 
waktu Ramadhan dengan benar-benar 
mendirikan ibadah, bukan hanya 
mengerjakan ibadah. Dan orang-orang 
tipe yang demikian bukanlah tipe 
yang memanipulasi puasa. Effect-nya, 
setelah bulan Ramadhan usai, internal
isasi nilai-nilai puasa akan berkembang 
dalam diri secara positif dan mempen
garuhi kejiwaan diri, sehingga perilaku 
yang nampak adalah perilaku yang 
sehat. Hal yang nampak lagi dari tipe 
ini adalah ketika bulan Ramadhan 
usai, mereka akan sangat kehilangan 
bahkan akan menangisi perpisa
han tersebut. Kondisi yang demikian

tentu saja tidak bisa dibuat-buat atau 
dijadikan ajang sandiwara, karena 
tangisan perpisahan menunjukkan 
kadarisasi keimanan yang sesung
guhnya bagi yang mendirikan puasa. 
Tipe orang yang demikian tentu saja 
tidak sama dengan apayang dilihat dan 
dicemaskan oleh si mahasiswa di atas, 
karena tipe ini benar-benar menjaga 
diri agar tidak masuk zona hawiyyah, 
saqar, jahim, dan j ahannam setelah usai 
bulan Ramadhan.

Tipe kedua, adalah tipe depan- 
belakang sedih-merana, dan merasa 
susah-payah. Tipe ini merupakan tipe 
yang dimiliki oleh orang-orang yang 
tidak tulus dalam beribadah, atau 
melaksanakan ibadah tetapi memakai 
syarat, misalnya ”saya mau 
shadaqah dengan syarat 
nanti akan mendapatkan 
ganti yang lebih besar dari apa 
yang saya beri.’ Tipe-tipe yang 
demikian ini ketika bulan 
puasa hadir justru merasa 
sedih, sebab “tidakbisa bebas 
makan, minum .” Katakan
lah mereka tetap beribadah puasa, 
yang nampak adalah “puasa secara 
lahiriyyah tetapi secara batiniyyah 
tidak berpuasa.” Sehingga orang-orang 
yang demikian tidak akan mampu 
menginternalisasi puasa Ramadhan 
dengan baik.Akibatnya seperti yang si 
mahasiswa gelisahkan di atas, yakni 
setelah bulan puasa usai, mereka 
kembali pada sifat dan perilaku yang 
sayyiah, dan ini masuk dalam kategori

golongan puasa yang manipulatif. 
Orang-orang yang bertipe ini, ketika 
bulan Ramadhan akan usai mereka 
bergembira, bahagia, karena masa 
kebebasan makan dan minum akan 
datang lagi.

Tipe ketiga, adalah tipe depan 
sedih tetapi belakang bersyukur. 
Artinya, tipe ini-adalah tipe pada 
orang-orang yang awal mula ketika 
hadirnya bulan Ramadhan merasa 
berat, kurang nyaman, dan tidak 
merasa bebas karena tidak bisa ini 
dan itu, tetapi seiring waktu berjalan 
mereka mulai belajar agama dengan 
sebenar-benarnya, mereka mulai 
merasakan nikmatnya berpuasa di 
bulan Ramadhan. Meskipun kenik- 

___ matan itu ada yang muncul 
[B I  di minggu ketiga atau ke- 

empat bulan Ramadhan. 
Ketika mereka sudah mera
sakan nikmatnya bulan suci 
ternyata waktu begitu cepat 
dan beranjak ke arah masa 
penutupan di akhir Rama-. 
dhan. Di saat itulah mereka 

menangis tersedu-sedu, benar-benar 
merasa menyesal, merasa terlambat, 
dan berbagai perasaan lainnya.

Tipe yang demikian masuk dalam 
tipe golongan yang beruntung, bu
kan tipe yang manipulasi puasa dan 
ibadah. Ending-nya, setelah usai 
bulan Ramadhan mereka akan tetap 
berpijak pada nilai-nilai akhlakul 
karimah dan ibadah yang sesung
guhnya. Dengan kata lain meskipun

Sambungan dari hal 1

pemaknaan puasa bisa dikatakan 
terlambat tetapi setidaknya inter
nalisasi puasa yang separuh waktu 
sudah berhasil masuk ke dalam diri 
sehingga mampu merubah perilaku 
menjadi lebih agamis dan humanis.

Tipe yang terakhir adalah tipe de
pan senang-bahagia tetapi belakang 
tidak nyaman. Tipe ini dikonsumsi 
oleh orang-orang yang ketika pada 
awal-awal bulan puasa merasa ba
hagia akan kehadiran bulan puasa, 
dan seolah-olah terlihat menyambut 
bulan puasa, tentunya dengan berb
agai aktivitas ibadah yang umumnya 
dilakukan di bulan puasa. Namun, di 
minggu kedua dan sampai minggu 
terakhir, terlihat mulai meninggalkan 
ataubahkanjarangmenjalaniperilaku i 
ibadah di bulan Ramadhan. Berbagai I 
alasan dimunculkan; mulai malas iba
dah, lelah dan letih, merasa ada yang 
sia-sia, kurang ihklas, atau berbagai 
alasan lainnya. Hal itu tentu saja, bisa 
menjadi bumerang bagi mereka yang 
berpuasa, karena bisa dikategorikan 
manipulasi dalam berpuasa, sehingga | 
tidak akan mendapat apa-apa kecuali 
hanya kepayahan.

Oleh karenanya, menjadi harapan 
bagi kita kaum Muslim untuk benar- 
benar mampu menggali pemaknaan 
(meaningful) dalam menjalankan 
bulan puasa, tidak hanya sekedar 
ritualistik semata, tetapi benar-benar 
harapannya mampu membawa diri 
pada derajat puasa yang salamah, 
rahmah dan barakah.(*)


