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Lebaran Biaya Tinggi
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D
alam  hitungan hari, kita 
akan segera m enyam but 
kedatangan hari kemenangan 

bagi seluruh umat Islam, yang telah 
satu bulan penuh menjalankan ibadah 
puasa dan ibadah-ibadah utam a 
lainnya. Hari Raya Idulfitri atau di 
Indonesia dikenal sebagai Lebaran 
adalah perayaan hari kemenangan 
tersebut yang biasanya ditandai 
dengan berbagai tradisi seremonial 
seperti silaturahmi antar keluarga, 
m udik ke kam pung halam an dan 
halal bi halal dengan handai taulan 
kerabat dan sanak saudara.

Disadari atau tidak, tradisi Lebaran 
di Indonesia cenderung berbiaya 
tinggi. Coba tengok harga-harga 
barang kebutuhan pokok yang 
melam bung tinggi, bahkan sudah 
naik jauh sebelum Ramadan. Atau 
harga tiket perjalanan ke kampung 
halaman seperti kereta api, pesawat 
terbang, bus atau kapal laut yang 
dikenai harga tuslah atau harga 
khusus Lebaran yang tarifnya lebih 
mahal dari harga normal. Belum lagi 
tuntu tan  sosial un tuk  m em enuhi 
gengsi pribadi, mengingat Lebaran 
sering dim aknai sebagai saatnya 
m enunjukkan citra jati diri yang 
sukses dan m apan dalam  ajang 
silaturahm i dan reuni dengan 
kerabat handai taulan m aupun 
teman-teman sekolah. Penampilan- 
pun  harus dipoles habis. Baju, 
sepatu, jam  tangan, kendaraan, 
bahkan gadget pun  harus baru. 
Ditambah tradisi membagi angpau 

j juga m enjadikan m omen Lebaran 
| m em butuhkan dukungan dana 

yang tidak sedikit.
Situasi ini menyebabkan tuntutan 

dan harapan un tuk  memperoleh 
1 rejeki tam bahan menjelang 

Lebaran sem akin meningkat. 
Bagi para pegawai, sebagian besar 
mengharapkan tunjangan hari raya 
(THR) menjadi solusi untuk memenuhi 
tuntu tan  tradisi lebaran tersebut. 
Tidak heran, sebagian masyarakat 
menghabiskan seluruh THR mereka 
dalam perayaan Lebaran, bahkan 
sebagian lainnya tidak cukup 
m emenuhi kebutuhan lebarannya 
dari THR yang diperoleh.

Pada saat yang sama, A berbagai 
media pemberitaan tentang angka 
kriminalitas dan kejahatan seperti

pencurian, peram pokan bahkan 
pemalsuan uang menjelang lebaran 
mengalami peningkatan yang signifikan. 
Bahkan beberapa di antaranya disertai 
dengan tindakan kekerasan dan 
pem bunuhan, seperti yang terjadi 
di Daan Mogot Jakarta beberapa 
w aktu lalu, di m ana seseorang 
ditem bak peram pok yang ingin 
m enguasai uang 300 juta yang 
baru  diambilnya dari bank, upaya 
pencurian sepeda motor yang disertai 
pem bunuhan di sebuah rum ah, 
atau perampokan minimarket dan 
upaya membobol ATM yang disertai 
tindakan kekerasan di Tangerang. 
Juga kasus pem alsuan uang yang 
terjadi di Jakarta semakin memberikan 
gam baran bagaim ana hari-hari 
menjelang Lebaran' menunjukkan 
tuntutan ekonomi yang sangat tinggi 
bagi masyarakat, yang beberapa 
di antaranya diupayakan dengan 
melakukan tindakan kejahatan dan 
kriminalitas.

Padahal jika kita kembali melihat 
tuntunan yang ada dalam Alquran, 
sangat jelas bahwa Allah SWT tidak 
menyukai hal-hal yang berlebihan. 
Misalnya lihat dalam Alquran Surat 
Al Furqon ayat 67 yang artinya 
“Dan orang-orang yang apabila 
membelanjakan (harta), mereka 
tidak berlebihan, dan tidak (patri) 
kikir, dan adalah (pembelanjaan 
itu) di tengah-tengah antara yang 
demikian.” Ayat ini mengandung 
tiga poin utam a yaitu tidak Israf 
(tidak m elam paui batas), tidak 
kikir, dan hanya m em belanjakan 
harta  dalam  ketaatan. Batasan 
yang dim aksud dalam  poin 
pertam a adalah syara’, yaitu 
batasan  yang ditetapkan bukan  
berdasarkan akal, adat, kebiasaan, 
begitu juga bukan kesederhanaan 
yang m enjadi standar hidup. 
Secara um um  m aksud dari ayat 
tersebut adalah tuntunan bagaimana 
m em belanjakan harta yang tidak 
m elam paui batas, tidak m enahan 
diri u n tuk  m em belanjakan harta 
dalam ketaatan terhadap Allah SWT 
dan tidak m engharapkan pujian, 
sanjungan ketika membelanjakan 
harta , m elainkan keinginan dan 
wujud ketaatan terhadap Allah SWT 
semata. Hal ini semakin diperkuat 
dari pernyataan Ali bin Abi Thalib 
radhiallahu 'anhu “Apapun yang 
kamu belanjakan untuk dirimu 
dan untuk istri serta anak-anakmu 
tanpa berlebih-lebihan dan boros, 
serta apapun yang telah kamu 
sadaqahkan dengannya, maka itulah 
untukmu, dan apapun yang kamu 
belanjakan dalam bentuk riya' 
dan ingin dapat pujian, maka itu 
merupakan bagian setan”. M aka 
saatnya bagi kita sem ua un tuk  
merefleksikan diri tentang bagaimana 
kita m em belanjakan harta  kita 
terutam a m enjelang Lebaran ini, 
apakah sesuai dengaij'tuntunan Allah 
SWT atau  m engikuti haw a nafsu 
Setan? Na’udzubillahim indzalik.


