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Iman dan Introspeksi 
Oleh: BAMBANG Q. ANEES 

 

 

RAMADHAN adalah bulan yang membiarkan 

manusia mengenali dirinya yang murni. Ketika 

Rasulullah menyatakan bahwa pada bulan ini setan 

dikekang, maka yang dimaksud adalah mengekang 

segala kejahatan dan perilaku negatif berasal dari diri 

sendiri, berasal dari kebiasaan yang sudah mengurat-

darah. Menyadari situasi itu, saya teringat pada puisi 

Rumi "Jika ingin melihat iblis, maka lihatlah dirimu 

sendiri!" 

                                                                                                                                                        

Pada sepuluh hari terakhir ini, segera kita menemukan cermin buruk diri kita itu. Shalat 

tarawih berjamaah sudah semakin maju ( hanya bersisa shaf depan saja ). Beberapa 

orang sudah mulai "berani" unjuk diri sebagai penantang perintah Tuhan, beberapa yang 

lain "kerakusan pra-buka" semakin menggila ( semua diborong, untuk kemudian tak 

dimakan satu pun ). 

                                                                                                                                                  

"Jadi apa yang harus kita lakukan?" tanyaku pada Maulana. 

                                                                                                                                                      

"Sedari awal Rasulullah sudah menyatakan, man shama ramadhana imaanan 

wahtisaban: siapa pun yang berpuasa dengan dasar iman dan ihtisaban," jawab 

Maulana. "Jadi berpuasalah dengan iman dan ihtisaban!" 

 

"Berpuasa dengan iman? Bukankah kalau saya berpuasa berarti saya ini orang yang 

beriman?" sanggah saya. 

 

"Seharusnya memang begitu, yang berpuasa itu karena didasari iman," jawab Maulana, 

namun kenyatannya tidak demikian. Ada yang berpuasa karena yang lain puasa, ada 

juga didorong rasa terpaksa karena tidak enak makan sendirian. Ada yang mulanya 

karena iman, lalu semakin lama semakin terjebak rutinitas. Padahal iman itu seharusnya 

ada dalam seluruh kegiatan berpuasa" 

                                                                                                                                             

"Jadi bagaimana?" 

                                                                                                                                                     

Cobalah berpuasa dengan keyakinan bahwa ini bukan permainan sia-sia, bukan pula 

kerja iseng Gusti Allah. Cobalah menikmati bulan puasa sebagai waktu istimewa 

sebagaimana kita menganggap Makkah sebagai tempat istimewa. Biasanya pada saat 
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kita berhaji, kita menjaga seluruh perilaku kita karena menganggap Gusti Allah akan 

langsung membalas tindak-tanduk kita. Bulan Puasa pun demikian, percayalah pada 

saat ini Allah langsung mencatat tindak tanduk kita dan memberikan balasan langsung. 

 

Bulan Ramadan adalah waktu istimewa, karena Gusti Allah langsung memberikan apa 

pun yang kau mau. Ashawmu lii, puasa itu untukku, begitu Gusti Allah berbisik melalui 

Hadis Qudsi.  

 

"Lalu apa itu ihtisaban?" 

Penuh perhitungan, penuh harapan cemas jangan-jangan tak ada satu pun dari tindakan 

kita tak ada satu pun yang bisa diambil oleh Allah. Ihtisaban adalah mengukur diri, 

misalnya menemukan kemalasan lalu mengakui sebagai kemalasan diri yang murni atau 

menemukan kemarahan kita lalu segera mengakuinya sebagai sikap yang salah. 

 

"Kalau begitu?" Saya bertanya lagi. Belum selesai saya menyelesaikan pertanyaan, sang 

Maulana langsung memotong, "Rasakanlah sikapmu yang sebenarnya tanpa iblis dalam 

dirimu: selalu bertanya, mencari-cari landasan rasional, walaupun kemudian hanya 

dijadikan bumbu pembicaraan saja. Jika kau menyadarinya, lalu memperbaiki, kau akan 

terhindar dari kekhawatiran Rasulullah bahwa ada banyak orang yang hanya 

mendapatkan lapar dan dahaga!" 

 

Oh, bulan Puasa, barakallah! ■ 
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