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Selamat Datang Tamu 

Agung 

Oleh:  Prof Dr KH Didin Hafidhuddin 

 

 

TANPA terasa, alhamdulillah, kurang 

lebih sepekan lagi kita akan memasuki 

bulan suci Ramadhan 1432 H, bulan 

yang penuh dengan keagungan, 

kemuliaan, dan keberkahan. Bulan di 

mana kaum Muslimin ( yang dewasa 

dan sehat dan tidak sedang berhalangan 

/ uzur syar'i ) wajib melaksanakan 

ibadah puasa sebulan penuh. "Hai 

orang-orang yang beriman, diwajibkan 

atas kamu berpuasa sebagaimana 

diwajibkan atas orang-orang sebelum  

kamu agar kamu bertakwa, (yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu …" ( QS Al-

Baqarah [2] : 183 ). 

 

Ibarat tamu agung yang akan datang dengan membawa berbagai keberuntungan, tentu 

saja kita wajib menyambutnya dengan penuh sukacita, penuh dengan kegembiraan 

rohani dan kelezatan spiritual, dan dengan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. 

Persiapan fisik agar tetap sehat, persiapan ilmu agar ibadah yang dilakukan sesuai 

dengan ketentuan syariah, persiapan mental dan rohani agar seluruh ibadah yang 

dikerjakan di bulan Ramadhan ini dihayati dan dinikmati. 

  

Tidak kalah pentingnya manajemen waktu kegiatan agar semangat kerja untuk 

mempersembahkan yang terbaik dalam bidang dan profesinya masing-masing dan di 

tempat kerjanya masing-masing tetap berjalan sebagaimana mestinya, bahkan lebih 

produktif bila dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Termasuk pengaturan 

waktu menjelang Idul Fitri agar kegiatan mudik yang sudah menjadi tradisi yang 

mengakar di kalangan masyarakat Muslim Indonesia tidak menyebabkan terabaikannya 

peluang 10 hari terakhir di bulan Ramadhan ( asyrul awaakhir ) yang sengaja 

dianugerahkan Allah SWT kepada umat Nabi Muhammad SAW benar-benar 

dimanfaatkan seoptimal mungkin sehingga akan mampu meningkatkan nilai keimanan 

dan ketakwaan, kesalehan individual dan sosial. 

  

Kehadiran tamu agung Ramadhan pada tahun ini ( 1432 H/2011 ) menjadi lebih penting 

dan lebih bermakna lagi karena pada saat ini masyarakat dan bangsa Indonesia sedang 

dihadapkan pada berbagai perilaku yang  busuk dan buruk serta merusak, seperti korup, 

khianat, hipokrit, berdusta, saling melempar tanggung jawab, saling menyalahkan, dan 

saling menjatuhkan. Kasus melarikan diri ke luar negeri beberapa orang yang kini 
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tersangkut dugaan korupsi adalah contoh dari perilaku-perilaku busuk tersebut, apalagi 

terdapat kesan di kalangan masyarakat bahwa mereka dilindungi oleh pihak-pihak 

tertentu.  

 

Demikian pula kasus pemalsuan surat MK yang berhubungan dengan penetapan 

keanggotaan DPR yang kini juga sedang ditangani masalahnya dan kasus menghambur-

hamburkan uang negara ( karena dikorupsi ) untuk meraih jabatan dan kedudukan 

tertentu. Semuanya ini menunjukkan secara jelas betapa perilaku ketidakjujuran itu 

sudah melembaga dengan begitu dahsyatnya dan terutama dilakukan oleh orang-orang 

yang seharusnya berlaku jujur dan bertanggung jawab.  

 

Belum lagi kasus-kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh banyak kepala daerah yang 

sampai saat ini belum tuntas penanganannya serta masih banyak kasus lain yang 

mencerminkan karut-marutnya perilaku orang-orang yang selalu mengkhianati amanah 

yang diembannya. Di pihak lain, masyarakat yang hidupnya di bawah garis kemiskinan 

secara riil dan fakta bertambah banyak meskipun secara angka dilaporkan terdapat 

penurunan. Karena itu, momentum hadirnya tamu agung Ramadhan ini harus dijadikan 

momentum pendidikan massal dalam membangun karakter dan watak bangsa ke arah 

yang lebih baik. 

 

Pendidikan massal 
                                                                                                                                                             

Di antara proses pendidikan massal ( tarbiyah 'ammah ) di bulan Ramadhan ini adalah 

penguatan nilai-nilai kejujuran dan amanah serta penguatan jiwa simpati dan empati 

disertai dengan kesediaan untuk berkorban demi kepentingan umat dan bangsa dan 

kepentingan kaum dhuafa. Kejujuran yang hakiki yang akan mengikis habis atau 

meminimalisasi sifat-sifat buruk tersebut di atas adalah didasarkan pada sebuah 

keyakinan bahwa Allah SWT Maha Mengetahui apa yang kita lakukan walaupun orang 

lain di sekitar kita tidak mengetahuinya. Bahkan, Allah SWT pun Maha Mengetahui 

segala rahasia hati kita. 

 

"Dia ( Allah ) mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan 

mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan. Dan Allah Maha 

Mengetahui segala rahasia hati." ( QS at-Taghabun : 4 ). 

 

Kesadaran transendental ( ketauhidan ) ini begitu nyata dan terasa pada saat kita 

berpuasa sehingga di siang hari kita tidak berani makan dan minum walaupun orang lain 

tidak ada yang mengetahuinya dan walaupun makanan ataupun minuman tersebut 

adalah milik kita sendiri. Harusnya kesadaran ini melahirkan kekuatan batin untuk tidak 

melakukan korupsi dan pengkhianatan kepada tugas serta jabatan, apalagi jabatan yang 

berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung. Karena itu, dapat dipahami 

logika urutan ayatnya jika setelah ayat-ayat tentang ibadah shaum, yaitu QS Al-Baqarah 

ayat 183-187, dilanjutkan dengan ayat yang melarang memakan harta secara batil                     

( seperti korupsi, menyuap, dan mengambil hak orang lain ). 

 

"Dan janganlah kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan 

yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim ( pejabat dan 

penguasa dengan cara menyuap ) supaya kamu dapat memakan harta yang lainnya 
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dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya."  ( QS Al-Baqarah [2] : 188 ). 

 

Kejujuran itu pun akan melahirkan akhlakul karimah, seperti keberanian untuk 

menyatakan yang hak itu hak dan yang batil itu batil, keberanian untuk bertanggung 

jawab terhadap segala ucapan dan tindakan yang dilakukannya, dan keberanian untuk 

melakukan koreksi terhadap segala perbuatan buruk meskipun dilakukan oleh keluarga, 

teman, ataupun kelompoknya sendiri.  

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak 

keadilan, menjadi saksi karena Allah biar pun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan 

kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka, 

janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan 

jika kamu memutarbalikkan ( kata-kata)  atau enggan menjadi saksi, sesungguhnya 

Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan." ( QS An-Nisa [4] : 

135 ). 

 

Penguatan kesadaran untuk membantu mencarikan jalan keluar bagi orang yang miskin 

dan menderita adalah buah dari rasa lapar dan dahaga yang dirasakan sepanjang siang 

hari di bulan Ramadhan. Jika orang yang berpuasa akan mendapatkan kegembiraan 

ketika berbuka, sebaliknya orang-orang miskin dan papa yang tidak memiliki harta apa 

pun tidak punya harapan untuk mendapatkan kegembiraan tersebut.  

 

Karena itu, kegembiraan yang dirasakan harus juga dibagikan kepada mereka dengan 

cara memberikan sebagian makanan yang kita miliki. Tentu pemberian makanan ini 

serta sedekah lainnya yang sangat dianjurkan untuk dilakukan pada bulan Ramadhan 

atau bahkan juga kewajiban zakat fitrah yang dikeluarkan untuk fakir miskin di akhir 

bulan nanti adalah sebuah simbolisasi dari bentuk kepedulian yang harus diaplikasikan 

sepanjang  masa.  Sebab, kepedulian kepada mereka akan berkaitan langsung dengan 

tingkat keimanan yang dimiliki. 

 

"Tidaklah dikatakan beriman orang yang tertidur karena kekenyangan, sementara 

tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan, ia membiarkannya padahal 

mengetahuinya." ( HR Bukhari ). 

 

Jika kedua karakter ini ( kejujuran yang melahirkan keberanian dan kesediaan 

berkorban untuk kepentingan yang lebih besar ), tertarbiyahkan dengan baik kepada 

kaum Muslimin yang melaksanakan ibadah shaum, kita yakin sebagian dari 

permasalahan bangsa dapat diatasi dengan sebaik-baiknya. Harus disadari, karena 

jumlah umat Islam di Indonesia adalah mayoritas,  baiknya umat ini akan menyebabkan 

baiknya masyarakat dan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Demikian pula 

sebaliknya. 

 

Karena itu, mari kita sambut datangnya tamu agung ini dengan keinginan dan tekad 

yang kuat untuk menjadikannya sebagai sebuah peluang dan kesempatan memperbaiki 

diri secara bersama-sama. Selamat datang bulan Ramadhan. Kami tunggu dengan penuh 

sukacita dan kegembiraan. Marhaban Ya Ramadhan. Wallahu A'lam.■ 

 

Sumber : Refleksi, Republika, Ahad. 24 Juli 2011 / 22 Sya’ban 1432 H 


