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Sudah menjadi pengetahuan yang 
umum di antara kaum Muslimin, 
bahwasannya tujuan utama dari 

ibadah puasa adalah agar manusia 
yang beriman itu menjadi insan yang 
taqwa, sebagaimana Surah Al Bacjarah 
183. Secara sederhana taqwa diartikan 
sebagai senantiasa m enjalankan apa 
yang diperintahkan dan menjauhi 
apa yang dilarang oleh Allah SWT. 

j Yang m enarik adalah siapapun yang 
bertakwa kepada Allah akan diberikan 
ganjaran berupa kemuliaan di sisi Allah 

i pada hari akhir nanti. Dengan kata 
jUflafei Allah menjanjikan surga kepada 
t •. mereka yang bertakwa, sebagaimana 
OQS Ali Imrom 133 yang artinya “dan 

fjersegeralahkamumetKariampiman 
dari Tiihanmu dan mendapatkan 
syurga yang luasnya seluas kangjtt 
danlmrmyangdisediakanbagiomng 
orang yang bertakwa”.

Surga adalah sebaik baik tempat 
kembali, di mana disediakan kenikmatan 
yang tiada tara yang belum pernah 
ada di dunia bahkan yang belum 
terbayang oleh umat manusia. Sesuatu 
yang berharga harus ditebus dengan 
luar biasa, tidak m urah dan tidak 
mudah. Jika alat penebusnya adalah 
taqwa, maka takwa tentu bukan sesuatu 
aktifitas atau proses yang mudah. 

Kendati demikian, adalah Allah 
I yang M aha Adil dan M aha Mulia, 

memberikan cara yang singkat, 
pintas, atau shnrt-cut untuk menuju 
keadaan taqwa ini. Kemurahan Allah 

i diimplementasikan dalam pemberian 
i! bulan khusus, shaml-bamkah, bulan

pada bagaimana memenuhi meja tamu 
dengan makanan, bagaimana persiapan 
bersih bersih rumah, persiapan baju 
baru dan lain lain. Sementara banyak 
juga yang melakukan perbuatan tak 
berfaedah, misalnya menyulut mercon.

Karenanya, jika diamati lebih dalam, 
kondisi ketakwaan seseorang justru 
terlihat ketika dirinya mnejalankan puasa 
itu. Ketika seseorang berpuasa, maka 
segalanya menjadi tertib, alias sesuai 
dengan ketentuan. Tbrtib beribadah, 
tertib berbicara, tertib bekerja, termasuk 
tertib bermedia sosial.

Realitas menunjukkan masjid yang 
m endadak makmur, majelis-majelis 
ilrmuto n h iih subur, kegiatan sosial 
ben$ jaw q  dan sedekah kian semarak. 
M a P i& a l relatif sepi dari saling 
menghardik dan mengejek, atau yang 
berkodfen tidak senonoh dll. Grafik 
peribadatan mendadak naik dengan 
pesaffaya

Rada situasi yang sedemikian inilah 
kita mengalami apresiasi ketakwaan 
yang luar biasa, ketika mereka begitu 
takut akan siksa Allah, mereka begitu 
menyegerakan akan ampunan Allah, 
mereka berusaha berjalan pada jalan 
dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. 
Jadi keadaan puasa adalah keadaan 
takwa, bahkan puncak ketakwaan 
seseorang terjadi saat ia melakukan 
ibadah puasa. Jika itu adalah puasa 
di bulan ram adan, m aka terutam a 
sekali di awal ketika masih fokus pada 
ibadah puasa. Realitas ketakwaan yang 
memuncak justru kita dapati ketika 
seseorang sedang menjalankan ibadah 
puasa, bukan setelahnya. Rada masa 
itu  Allah begitu dekat dalam benak 
hambanya. Maka lantunan syahadat, 
istighfar, dan bacaan Akjuran senantiasa 
tersenadungkan khusuk dan tawadlu.

Lahr apa yang terjadi setelah selesai 
berpuasa satu bulan. Syawal sering 
diartikan sebagai peningkatan, termasuk 
di antaranya adalah peningkatan 
ketakwaan setelah digembleng satu 
bulan lamanya. Mereka meningkat 
ketakwaannya, bahkan menyusulnya 
dengan puasa sunnah di bulan syawal, 
saling silaturahmi dan memaafkan, 
meningkatnya gairah sedekah dan 
lain lain.

yang penuh berkah, bulan di m ana 
katun Muslimin dapat mewujudkan 
taqwa mereka dalam kurun waktu

Lalu bai^ajcjjjrang menterjemahkan 
bahwa keber^isilan puasa seseorang 
dapat dilihat setelah satu bulan berpuasa, 
maka kemudian masuklah pada bulan 
Syawal yang berarti peningkatan 
ketakwaan. Ketika seseorang di bulan 
Syawal mampu menjalankan perintah 
Allah dan m enjauhi larangan, m aka 
kata Syawal memang kemudian sangat 
bermakna, yakni ada peningatan derajat 
ketaqwaan. Salat malam masih jalan, 
tadarus m asih terus, sedekah makin 
melimpah.

Namun, sepertinya bulan Syawal justru 
seolah-olah menjadi titik balik kepada 
perilaku semula. Tbk ada 1 
lagi salat malam, tak l 
tadarus, tak a & Ja

M  BahkSv 1 , . ^  ......... j—p--t .

J lP p ^  Syawal justru terfokus

Tbtapi tidak sedikit pula yang terjebak 
pada ritual lebaran. Setelah kita meyakini 
kembali suci atau Idulfitri, lantas kita 
lupa akan ketakwaan. Bahkan seolah 
kita terbebas dari kekangan larangan 
larangan selama berpuasa, lalu makan 
sepuasnya, merokok, bahkan pesta 
pesta tertentu sudah disiapkan, semua 
dilakukan demi memenuhi nafsu yang 
sebulan sebelumnya terkekang. Balikan 
mungkin penyiapan ritual lebaran itu 
telah mengintip dan menyita w aktu,: 
mengurangi derajat ketakwaan orang: 
yang berpuasa.

Jadi, ketika berpuasa, kita ada dalam 
keadaan puncak ketakwaan kita. Oleh 
karenanya, jangan nodai ketaqwaan kita 
dengan perbuatan yang tiada berguna 
dan jangan mengganggu orang lain 
yang bertakwa, dan jangan hapus 
ketaqwaan kita setelah bulan Ramadan 
berlalu. Karena tiada baljsan  yang 

_ pantas buat orang yang berpuasa, buat 
orang yang bertakwa selafti surga.
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