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SOLAHUDDIN WAHID | ULAMA 

 

Janji tak 

Ulangi 

Kesalahan  
Oleh Yasmina Hasni 

 

Apa makna Idul Fitri di mata Anda? 

Jadi, yang penting itu kita menyadari bahwa sebagai manusia, kita diciptakan oleh Allah 

dalam fitrah yang senang atau cinta kepada berbagai bentuk kebaikan. Artinya, tidak 

ada orang yang ingin melakukan hal-hal yang tergolong tidak baik, sebab di dalam 

dirinya pasti kebaikan mendominasi. Maknanya adalah ingin melakukan perbuatan baik 

terhadap semua orang, Allah SWT, makhluk lain, dan alam. 

Jadi, kita memahami bahwa kita adalah makhluk yang ditugasi untuk beribadah kepada 

Allah SWT, menjalankan perintah dan berusaha menjauhi larangan-Nya. Kita juga 

diharapkan dalam bulan puasa bisa memperbaiki diri, merenungkan kesalahan-

kesalahan kita, dan bertobat untuk tidak meneruskan berbagai perilaku yang tidak benar. 

Makna Idul Fitri adalah kembali ke fitrah, ditambah kita juga berjanji untuk tidak 

mengulangi berbagai kesalahan. 

 

Tapi, bagaimana dengan kenyataan bahwa banyak masyarakat yang 

memaknai Lebaran dengan ritual budaya memaksakan mudik, baju baru, 

dan belanja makanan yang berlimpah? 

Ritual budaya itu bagus, tetapi artinya kan harus dipahami bahwa tidak semua seiring 

sejalan dengan ajaran agama. 

 

Begitu juga dengan ritual mudik? 

Mudik tidak menjadi masalah, silakan saja, itu baik dalam menjalin tali silaturahim. 

Mungkin juga membagi kelebihan kepada saudara-saudara di kampung. Namun, yang 
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perlu diingat adalah kalau tidak bisa, jangan dipaksakan. Semuanya itu alamiah dan 

harus berlangsung dengan wajar saja. 

 

Jadi, bagaimana seharusnya agar masyarakat tidak meninggalkan nilai-

nilai substansial ibadah? 

Ya demikian, seperti yang sudah saya paparkan. Setiap manusia harus senantiasa 

mengingat tugasnya, yakni sebagai hamba Allah SWT. Ia harus menjalankan setiap 

aturan dan menjauhi larangan-Nya. Maka, apa pun yang dilakukannya dalam rangka 

merayakan hari kemenangan, Idul Fitri, harus bertolak ukur pada kewajibannya 

tersebut. Ada prioritas yang harus dipilih seseorang dalam menilai lebih banyak, mana 

kebaikan atau keburukannya. Harus diingat juga bahwa makna Idul Fitri sebenarnya 

adalah kembali ke fitrah kita sebagai manusia, yang hanyalah hamba Allah SWT   
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Hari Terakhir 
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Apa makna Idul Fitri di mata Anda?                                                                                                      

Begini, saya sudah lumayan berhasil di Ramadhan ini dengan tidak menyadari waktu 

berjalan karena saya melatih diri untuk tidak menghitung hari. Berarti sudah lebih baik, 

karena pada waktu muda kan kita menghitung. Idul Fitri sendiri merupakan hari terakhir 
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dari pembuktian. Jadi, Ramadhan itu bukan bulan penggemblengan. Melainkan bulan 

pembuktian, bahwa 11 bulan sebelum Ramadhan, saya sudah patuh.  

Maka sayang, kalau bulan Ramadhan disebut sebagai bulan bersih-bersih. Terlalu 

mulia. Bersih-bersih itu seharusnya sebelas bulan sebelum Ramadhan dan di Ramadhan 

itu kita menikmati. Idul Fitri sendiri merupakan hari terakhir dari pembuktian kepatuhan 

kita. Berarti, setelah Idul Fitri, masuk lagi ke bulan-bulan yang lebih berat dari 

Ramadhan karena kontrolnya secara religius dan sosial sudah tidak ada lagi. 

  

Betulkah masyarakat kini lebih memaknai Lebaran dengan ritual mudik 

dan baju baru? 

Agama digunakan sebagai alasan untuk memburu hal-hal yang bertentangan dengan 

kesejahteraan. Sebab, kesejahteraan kan berkaitan dengan disiplin. Nah, disiplin untuk 

menjadi sejahtera itu dilanggar untuk alasan emosional. Jadi, bangsa kita ini memang 

merencanakan liburan itu lebih serius daripada merencanakan keberhasilan. Jadi, kalau 

mau liburan, rencananya detail, rinci. Tetapi kalau karier, untuk merencanakan dirinya 

agar pantas dibayar lebih tinggi, posisi yang lebih tinggi, itu tidak ada rencana. 

Apalagi, orang yang pulang dari liburan Idul Fitri ini membutuhkan waktu tiga sampai 

enam bulan pulih secara finansial. Bayangkan itu. Setiap tahun seperti itu. Sementara, 

enam bulan sisanya digunakan untuk merencanakan perilaku tidak disiplin lagi. Jadi, 

pantas kalau kita lamban keluar dari keadaan sulit. Tetapi, hal ini sensitif. Kalau 

diingatkan nanti responsnya seperti kita masuk ke wilayah keagamaan. Sebab, perilaku 

berbelanja yang tidak disiplin ini dikaitkan dengan ibadah, ritual. Jadi, memang sulit 

dinasihati. Tetapi, ada pendidiknya kok, yaitu rasa stres. Setelah pulang liburan itu, 

mereka stres. 

 

Tapi, terulang setiap tahun? 

Ya, itu menguntungkan yang sadar sehingga saingannya sedikit. Sebab, ini 

memperlemah kehidupannya sendiri. Tetapi, ini fenomena. Dan, fenomena itu adalah 

hal menonjol yang sulit ditemukan alasannya. Fenomena mudik Lebaran itu adalah 

pergerakan terbesar manusia di dunia. Nomor dua itu haji. Sebab haji itu 2,5 juta orang, 

kalau ini belasan juta. Terbesar di dunia, mengagumkan sekali. Indonesia punya rekor-

rekor seperti itu, termasuk korupsi juga. 

 

Jadi, bagaimana seharusnya agar masyarakat tidak menggeser makna Idul 

Fitri ke arah ritual tahunan seperti itu? 

Pelan-pelan. Di facebook saya mempunyai anggota hampir 4,7 juta orang. Kalau saya 

post sesuatu, responnya rata-rata 15 ribu like dan tiga ribu comment. Tetapi, kalau saya 

post soal disiplin berbelanja, hanya 1.500 yang comment dan hanya tujuh ribu yang like. 
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Karena, mereka stres membaca tulisan saya, mereka tidak suka diingatkan. Ya agak 

gemas, tetapi itu pilihan mereka. Kan kalau tidak ada orang berbuat salah, penasihat 

tidak dibutuhkan.  

■ ed: budi raharjo 

Sumber : Publik, Republika, Senin , 29 Agustus 2011 | 29 Ramadhan 1432 H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jalan Kehidupan | http://jalmilaip.wordpress.com/agama/ramadhan/ 

 


