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Mudik lebaran  sebagai 
Peristiwa Batin

. _ _ ig dapat

m
 dimaknai bukan hanya peristiwa 
lahiriah—pulang secara fisik dari 
tempat domisili dan bekerja ke kampung 

di mana ia dilahirkan atau rumah orang 
tua. Bagi yang tidak memiliki penanda- 
penanda ideal mudik jasadi, mudik harus 
diciptakan sebagai peristiwa spiritual yang 
menghendaki pemaknaan atas suasana 
kebathinan. Juga barangkali ada jalan 
ketiga, bahwa peristiwa mudik adalah 
peristiwa pertautan antara yang ilahiyah 
atau bathmyah dengan yang lahiriah yang 
dibuktikan dari tindakan-tindakan manusiawi— 
silaturahmi keluarga, solidaritas sosial, 
dan filantropi yang menjembatani hal-hal 
yang menjadi perintah ilahi (ketuhanan) 
dengan memuliakan kemanusiaan.

Pertama, mudik sebagai peristiwa lahiriah. 
Sebagai peritiwa perpindahan jasad di saat 
Lebaran atau menjelang hari raya Idulfitri 
merupakan peristiwa yang sudah lama 
dilakoni dan telah menjadi bagian dari 
kebudayaan di Nusantara ini. Di banyak 
masyarakat Islam di Asia peristiwa ini 
juga terjadi.

Peristiwa pulang kampung juga bukan 
dominasi kebudayaan Islam semata. 
Bangsa-bangsa Israel atau Yahudi yang 
berdiaspora di jagat raya, sebagai contoh, 
juga mempunyai imajinasi dan praktik 
“pulang kampung” di mana mereka merasa 
memiliki nenek moyang. Barangkali yang 
jarang sekali ada peristiwa mudik adalah 
kelompok Tiongkok diaspora—karena 
mereka dapat menjadikan kampung 
di mana mereka tinggal dan menetap. 
Karenanya mudik dapat dipahami sebagai 
peristiwa kebudayaan ketimbang peristiwa 
agama secara an sidi, dapat dimengerti 
sebagai peristiwa kejiwaan (hati) ketimbang 
peristiwa fisik-material (jasadi).

Peristiwa lahiriah ini paling dominan 
disematkan orang-orang untuk kata 
mudik dan Lebaran sehingga upaya 
untuk mewujudkannya sedemikian 
keras. Kita bisa menyaksikan peristiwa 
Tol Brebes yang menelan korban banyak, 
kecelakaan lalu lintas saat mudik, dan 
juga peristiwa percaloan yang begitu 
massif beberapa tahun silam untuk 
mengilustrasikan: semua orang butuh 
tiket pulang kampung, semua orang 
berebut tiket sehingga jalur-jalur ilegal 
dan informal dihidupkan sedemikian rupa 
sebagai peristiwa layaknya pasar—ada 
permintaan ada barang.

Dalam konteks ekonomi, mudik juga 
mendistribusikan pendapatan sangat luar 
biasa juga memberikan beragam kesempatan 
ekonomi lokal untuk menikmati bonus ekonomi 
mudik ini. Barangkali bonus ini juga akan 
bertambah di saat bonus demografi bekerja 
dan pada saat Lebaran ke kampung “udik”. 
Hampir semua kabupaten/kota memiliki 
tempat rekreasi keluarga di saat pekan 
Lebaran dan itu jelas sangat mendinamisasi 
perekonomian di daerah-daerah.

Kedua, mudik sebagai peristiwa bathin. 
Bagi umat Islam dikenal 1 syawal adalah 
Idulfitri atau hari raya suci—kembali ke 
kesucian sehingga peristiwa budaya Lebaran 
adalah peristiwa takeandgve, memohonkan 
permaafan bagi dan untuk orang lain: 
orang tua, keluarga, guru, teman, kolega, 
atasan, bawahan, dan sebagainya. Mudik 
kemudian menjadi peristiwa tahunan nan 
sangat sakral karena nuansa intangible 
di dalamnya.

Bagi yang mudik secara ruhaniyah atau 
spiritual ini, peristiwa paling bermakna 
adalah peningkatan kualitas hidup yang 
ditopang oleh keseimbangan kapasitas 
spiritual dan moral untuk melanjutkan 
kehidupan yang lebih baik dan berkah. 
Selain itu, peristiwa mudik batin adalah 

eseimbangan hidup 
gmmeridehgannbff-ffiaterial, 

memperkokoh jali diri dengan memilah 
tindakan antara yang etis dan tidak etis, 
wajar dan tidak wajar, jujur dan korup— 
juga dalam konteks pemerintahan berarti 
bagaimanan penyelenggara pemerintahan 
semakin baik dan bersandar pada nilai 
luhur sebagai basis pekerjaan dan kebijakan 
ketimbang berorientasi pada alat atau 
hasil—materialistik. Ketidaseimbangan 
akan membuahkan kecelakaan dan 
kemudharatan seperti kebijakan yang 
berorientasi pada pertumbuhan ekonomi 
seringkali menegasikan dan memarginalkan 
aspek-aspek manusiawi. Mudik bagi pemerintah, 
adalah mengambalikan porsi kebajikan 
pada kebijakan publik untuk mendorong 
kehidupan yang lebih adil dan bermakna.

Mudik bukan hanya bagi yang menjalani 
puasa sebulan penuh. Mudik adalah 
peristiwa kebatinan yang tiap orang dapat 
menjadi bagian dari peristiwa mudik ini. 
Artinya, mengembalikan kesucian jiwa 
dapat dilakukan oleh setiap insan untuk 
memandu hidup yang akan dilanjutkannya 
Bulan puasa memang menjadi sangat 
bermakna untuk melatih jiwa, kepekaan, 
solidaritas, keshalehan spiritual, kesalehan 
sosial, sehingga bagi yang menjalaninya 
peristiwa mudik adalah peristiwa kembalinya 
kesucian jiwanya, kesucian perilakunya, 
dan kesucian niatnya sebagai hamba yang 
senantiasa memuliakan sang pencipta, 
dengan memuliakan sesama.

Terakhir, mudik sebagai sebagai peristiwa 
bathin sekaligus peristiwa lahir adalah 
proses mempertautkan antara dimensi 
yang ilahi dengan dimensi yang ukhmwi 
atau ilahi. Keterpautan kedua aspek 
dimensional ini menunjukkan bahwa 
manusia secara kodrati adalah makhluk 
yang multidimensional—makhluk paling 
sempumah dengan kapasitas akal
dan pikiran yang luar biasa.


