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Menjadi Insan yang Bertakwa 
melalui Ibadah Puasa

Imam Suprabowo 
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B
ulan Ramadan adalah 
bulan tarbiyah bagi umat 
muslim, Puasa sebagai bulan 

pendidikan mengajarkan nilai- 
nilai transformatif untuk umatnya 
berkomunikasi secara transendental 
kepada sang pencipta, ibadah puasa 
mengajarkan nilai-nilai kejujuran 
yang menjadi isu utama bangsa 
ini, krisis moral bermula dari 
ketidakjujuran tidak samanya 
antara perkataan dan perbuatan, 
ibadah puasa menanamkan pondasi 
dari karakter seorang muslim yaitu 
ketaatan dan kejujuran, ibadah puasa 
yang merupakan ibadah yang sirr 
hanya yang melaksanakan puasa 
dan Allah SWT yang tau apakah 
ibadah puasa yang dijalankannya 
terlaksana dengan baik atau tidak, 
berbeda dengan ibadah ibadah 
lain yang banyak terlihat atau 
ibadah Jahr.

Dalam QS. al-Fushshilat [41 ]:53 
Allah Swt berfirman: “Kami akan 
memperlihatkan kepada mereka 
tanda-tanda (kekuasaan) Kami di 
segala wilayah bumi dan pada diri 
mereka sendiri, sehingga jelaslah 
bagi mereka bahwa Alquran 
itu adalah benar. Dan apakah 
Tahanmu tidak cukup bagimu 
bahwa Dia menyakskan segala 
sesuatu?’’. Ayat ini menjelaskan 
tingkat pepegasan Allah terhadap 
umatnya t̂as persaksian segala 
macam ptibuatan manusia, dalam 
berpuasa seseorang mengalami reaksi 
kejujuran dalam dirinya, menahan 
hawa nafsu tidak hanya bersifat 
verbal tetapi diimplementasikan 
pada aktivitas keseharian.

Mereka yang mengambil hikmah 
berpuasa tentu saja tidak mau 
hanya mendapatkan lapar dan 
haus betapa meruginya jikalau 
kita terjebak sebagai rutinitas 
tahunan, esensi nilai-nilai berpuasa 
tentu saja bertujuan membentuk

insan bertakwa sebagaimana firman 
Allah dalam Alquran, yang artinya 
sebagai berikut: “Hai orang-orang 
yang beriman, diwajibkan atas 
kamu berpuasa sebagaimana telah 
diwajibkan atas orang-orang sebelum 
kamu, agar kamu bertakwa” (QS 
Al-Baqarah: 183)-.

Nilai-nilai ketakwaan tentu saja 
menjadi syarat mutlak akan niat 
seorang hamba dalam menjalankan 
printah-NYa, tentu kalau menelisik 
teori barat Abraham Maslow lima 
tingkat kebutuhan dasar manusia 
yaitu kebutuhan fisiologis atau 
kebutuhan dasar sandang/ 
pakaian, pangan/makanan, papan/ 
rumah, dan kebutuhan biologis 
lainya, Kebutuhan keamanan 
•dan keselamatan, atau menjadi 
.lnanusia yang bebas Independen, 
kebutuhan sosial bermasyarakat 
atau hablum minnas: memiliki 
teman, memiliki keluarga, kebutuhan 
cinta dari lawan jenis, dan lain- 
lain Kebutuhan Penghargaan rasa 
ingin dipuji, dihargai selanjutnya 
Kebutuhan akan aktualisasi diri 
yang saat ini bisa kita lihat di 
media sosial menjadi ajang akan 
eksistensi ingin dianggap ingin 
menunjukkan seluruh kegiifennya, 
pertanyaannya dimanakah kegutuhan 
akan Ketuhanan? Ini yapg tidak 
terjawab sehingga ruh yang tampak 
akan kering karena hanva ijengejar 
hawa nafsu belaka. J k 'r

Pemikiran sekuler (pendapat 
bahwa perilaku kehidupan manusia 
sangat dipenga-ruhi oleh tri-dimensi: 
dimensi fisik-biologis, psiko-edukasi, 
dan sosio-kultural saja sedang 
dimensi spiritual menjadi sesuatu 
yang hilang sehingga manusia 
selalu diperbudak hawa nafsunya, 
inilah yang membedakan antara 
manusia, malaikat dan binatang, 
manusia diberi hawa nafsu dan 
akal yang apabila manusia bisa 
mengendlikan akalnya manusia lebih 
tinggi dari malaikat dan apabila 
kalah dalam mengendalikan hawa 
nafsunya maka manusia lebih 
rendah dari pada binatang, untuk 
itu terus memperbaiki diri melalui 
muhasabah agar jiwa menemukan 
kembali fitrahnya.

Maka, jadikan puasa ramadan 
ini sebagai pembelajaran dan 
mengambil hikmah nilai-nilai 
transformasi sebagai sarana 
pembersihan jiwa (Tazkiyatun 
Nafs) dan jasmani dari berbagai 
kotoran dan penyakit yang dapat 
merusak kualitas hidup, Semoga 
kita menjadi insan yangbertaqwa.
Wallahu A’lam Bishawab


