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B
ulan Ramadan 2017 kembali 
menyapa kaum Muslim sedunia. 
Berbagai ritual yang khas bulan ini 

mulai dilakukan umat muslim di dunia, 
tidak terkecuali umat Muslim Indonesia. 
Fenomena yang khas salah satunya adalah 
membagi takjil atau makanan pembuka 
untuk membatalkan puasa saat kumandang 
adzan Magrib tiba. Umat Muslim yang 
tidak ingin melewatkan momen berbagi 
takjil ini kemudian berbondong-bondong 
menyumbanglwi tenaga, waktu atau uang 
untuk menghSuirkan berbagai makanan 
tersebut.

Keyakinan dalam Islam bahwa ganjaran 
besar akan didapatkan apabila seseorang 
membagi makanan kepada para shoimin 
(orang yang berpuasa) untuk berbuka 
puasa. Adanya takjil menjadikan masjid- 
masjid penuh dengan kolak pisang, bubur 
kacang hijau, es buah segar atau kurma 
sebagai menu buka puasa.

Ketersediaan pangan jelang buka puasa 
menjadi komoditas bisnis yang luar 
biasa besar bagi mereka yang mampu 
memaksimalkan peluang bisnis tersebut. 
Semakin banyaknya kaum Muslim yang 
menjalankan ibadah puasa Ramadan, hal 
ini berarti mendatangkan banyak kebutuhan 
takjil buka puasa.

Urgensi kedaulatan juga menjadi salah 
satu program dari Presiden Jokowi pada 
saat kampanye yang lalu. Upaya-upaya 
awal telah’dilakukan oleh pemerintah, 
misalnya dengan redistibusi lahan kepada 
para petani, membangun infrastruktur 
pertanian -waduk, irigasi--, penyediaan 
benih untuk menyebut beberapa contoh. 
Memang bangsa ini belum mengalami 
krisis pangan, namun jika tidak segera 
dilakukan inovasi-inovasi secara terus- 
menerus pada bidang pertanian kedepan 
sungguh-sungguh dapat terjadi krisis. 
Untuk mengatasi hal ini, maka kaum 
Muslim mesti memikirkan dan melakukan 
sesuatu demi menjaga kedaulatan pangan 
di masa mendatang.

P o lit ik  T a k jil

Ketersediaan takjil untuk berbuka puasa 
Ramadan melimpah dengan berbagai 
sajian yang menggiurkan. Tak terkecuali 
meningkatnya impor kurma (BPS 2017) 
ke Indonesia s ĵak beberapa tajhun 
terakhir menjadikan kita sebagai bangga 
pengimpor kurma terbesar, yang mencappi 
puluhan juta kilogram. Bahkan pala 
April yang lalu impor kurma mengalami 
lonjakan hingga 50%, dengan total nilai 
US$ 17,31 juta pada April 2017. Angka 
ini naik 49,26% dibandingkan dengan

bulan sebelumnya yang hanya sebesar 
US$lT,59 juta. Sementara, pada April- 
2Q16 lalu, impor kurma .hanya sebesar 
US$3,93 juta. i

Sejumlah nominal impol%ang tidak' 
sedikit, dan paling banyak berasal dari 
TUnisia, disusul otehjielir, Iran, Uni Emirat 
Arab, Amerika SerikOTgbnentara produksi 
kurma dalam negeri l^Sya menyumbang 
1% dari kebutuhan nasional (Kemendag 
2016). Padahal jika dimaksimalkan lahan 
pertanian di daerah Nusa Tenggara Timur, 
maka Indonesia dapat memproduksi kurma 
dalam jumlah banyak.

Kurma merupakan salah satu menu 
buka puasa Ramadan yang dinanti dan 
sekaligus dianggap sebagai sunnah nabi. 
Anggapan makan kurma merupakan 
sunnah nabi tentu sah-sah saja, namun 
jika pemahaman Muslim Indonesia hanya 
mandeg di situ, hemat saya inilah cara 
peribadahan yang sangat simbolistik. 
Sementara pesan yang nilainya beyond 
dari simbol belum ditangkap dengan baik. 
Jika kaum Muslim Indonesia mampu 
memproduksi sendiri makanannya, 
maka ada banyak nilai plusnya. Selain 
mempraktikkan sunnah nabi, juga sekaligus 
mampu meningkatkan perekonomian 
warga. Semakin banyaknya impor, berarti 
semakin memperkaya orang lain di luar 
sana, padahal jika ada political will di 
dalam negeri, maka akan mendatkan dua 
hal sekaligus. Bukan berarti impor tidak 
boleh, hanya menunjukkan betapa praktik 
ibadah di kalangan Muslim Indonesia 
dapat dikatakan hanya menangkap pesan 
simbolis.

E to s  K e  d e p a n

Ketersediaan pangan ke depan akan sangat 
diperlukan, mengingat dampak dari global 
warming yang mengakibatkan kegagalan 
panen buah, sayur, maupun bahan-bahan 
makanan lainnur. Hal inf perlu dipikirkan 
secara serius^eh kaum Muslim dan 
diperlukan tindakan-tindakan antisipatif 
di dalam negeri sehingga tidak sampai 
mengalami kesulitan untuk memenuhi 
pangan masyarakat.

Salah satu cara yaitu mengubah gaya 
ibadah yang berhenti pada ritual dan 
simbolik semata, perlunya melakukan 
tindakan konkrit bahwa menanam dan 
menyediakan sendiri bahan m^tftan juga 
ibadah yang tidak kalah banyalSfjalanya. 
Sehingga berbuka puasa di taMfetahun 
mendatang tidak lagi mengonsumsmrrma 
luar negeri terus, namun kurma NTT misalnya. 
Andaikata dapat segera terwujud, inilah 
yang dimaksud bahwa kehadiran Islam 
sungguh-sungguh rahmatan lil ‘alamin, 
memberi rahmat bagi seluruh alam tanpa 
pandang etnis, agama, keyakinan, dan 
sekat-sekat sosial lainnya.

Berikutnya yakni para ustaz/zah, 
alim ulama dapat mengubah pola pikir 
masyarakat dengan menyampaikan 
perMya etos kerja yang tinggi kaum 
MuJbfcljndonesia unfHk memproduksi 
sesuat^tidak hanya bisa mengonsumsi 
yang saat ini levelnya sudah sangat 
mengkhawatirkan. Marilah menjadikan 
ibadah puasa Ramadan kali ini menjadi 
lebih produktif baik dari sisi ibadah ritual- 
simbolik namun juga mengaplikasikan 
etos kerja dalam kehidupan sehari-hari.


