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Lima Perilaku Utama 

Alumni Ramadhan 
Oleh : Prof Dr KH Didin Hafidhuddin MSc 

 

PADA Ahad ini, 28 Agustus 2011 yang bertepatan dengan 

28 Ramadhan 1432 H, adalah Ahad terakhir kita berada di 

bulan suci Ramadhan yang penuh dengan keberkahan, 

keagungan, dan kemuliaan. Semoga ibadah-ibadah yang 

kita lakukan selama bulan Ramadhan ini diterima Allah 

SWT serta dapat meningkatkan kualitas keimanan dan 

ketakwaan kita yang terimplementasikan secara baik 

dalam kehidupan keseharian kita pasca-Ramadhan. 

Semoga Ramadhan yang akan datang ( 1433 H ), kita 

masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk 

menikmati keindahan beribadah di dalamnya. 

Sudah sepantasnya bila pada hari-hari terakhir Ramadhan kita melakukan introspeksi 

sejauh mana pengaruh positif ibadah selama bulan ini berdampak terhadap akhlak dan 

perilaku keseharian kita. Karena sesungguhnya indikator keberhasilan suatu ibadah 

bukan hanya ditentukan pada saat ibadah tersebut dilakukan, melainkan juga pada 

perilaku sesudahnya. 

 

Shalat yang kita dirikan, misalnya, akan menjadi shalat yang makbullah ( diterima ) 

manakala shalat tersebut dilakukan dengan penuh kesungguhan, memenuhi syarat dan 

rukunnya, serta dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Allah SWT 

berfirman dalam QS al-Ankabut [29] ayat 45. "Bacalah apa yang telah diwahyukan 

kepadamu, yaitu al-Kitab ( Al-Quran ) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu 

mencegah dari ( perbuatan-perbuatan ) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat 

Allah ( shalat ) adalah lebih besar ( keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain ). Dan 

Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." 

 

Ibadah haji yang beberapa bulan lagi akan ditunaikan oleh sebagian kaum Muslimin, 

kemabrurannya di samping ditentukan oleh kegiatan-kegiatan ibadahnya, juga 

ditentukan oleh perilaku sesudahnya. 

 

Demikian pula halnya dengan ibadah shaum yang kita lakukan di bulan suci Ramadhan 

ini harus berdampak terhadap akhlak dan perilaku kita, yang terkait dengan nilai-nilai 

ketakwaan, seperti terdapat  pada QS Ali Imran (3) ayat 17. " ( Yaitu ) orang-orang 
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yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya ( di jalan Allah ) , 

dan yang memohon ampun di waktu sahur." 

 

Pertama, selalu sabar dan ulet dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan baik yang 

diperintahkan dan meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk yang dilarang meskipun 

menghadapi berbagai macam tantangan. Ibadah shaum sejatinya melatih kesabaran dan 

keuletan pada tingkat yang optimal.  

 

Kedua, berusaha untuk selalu jujur dan amanah dalam segala hal, terutama dalam 

melaksanakan tugas dan kewajibannya. Jujur dan amanah adalah sumber kebaikan 

sekaligus sumber kekayaan. Karena itu, orang yang jujur dan amanah akan selalu kaya 

secara batin dan secara lahir. Rasulullah SAW bersabda, "Al amanatu tajlibu al-rizqo, 

wa al-khianatu tajlibu al-faqro ( sifat jujur dan amanah itu akan menarik kekayaan, 

sebaliknya sifat khianat itu akan menyebabkan kefakiran dan kemiskinan )."  

 

Kekisruhan dan kesemrawutan yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 

saat ini karena banyak orang yang mendapatkan jabatan publik yang tidak amanah. 

Banyak di antara mereka yang ingin cepat kaya dan ingin cepat mendapatkan posisi dan 

jabatan yang tinggi sehingga menghalalkan segala macam cara untuk meraihnya. Allah 

SWT sangat membenci orang ( apalagi pejabat publik ) yang melakukan pengkhianatan  

( QS al-Anfal [8] : 27 – 28 ). 

 

Ketiga, selalu berusaha untuk menjadi orang yang disiplin dalam segala hal. Disiplin 

terhadap aturan dan juga disiplin dalam memanfaatkan waktu untuk hal-hal positif dan 

konstruktif. Kedisiplinan yang diajarkan selama ibadah shaum akan melahirkan 

produktivitas yang tinggi, seperti yang dicontohkan oleh para sabahat nabi dan generasi 

salafusshaleh.  

 

Malam hari mereka mempergunakan waktunya untuk bermunajat kepada Allah di 

samping untuk beristirahat ( tidur ). Sementara pada siang hari mereka sibuk dalam 

mencari nafkah dan rezeki yang halal. Akibatnya, sektor riil dan sektor usaha 

masyarakat berjalan dengan baik. Bahkan, yang menarik adalah kegiatan ekonomi 

mereka dikaitkan dengan kegiatan shalat lima waktu. Kegiatan ekonomi terhenti selama 

shalat berlangsung secara berjamaah dan dibuka kembali langsung setelah shalat selesai. 

Terbukti, dengan kedisiplinan yang tinggi, akan meraih keuntungan duniawi dan 

ukhrawi secara simultan. 

 

Keempat, orang yang selalu berusaha untuk berinfak dan bersedekah setelah zakat wajib 

ditunaikannya. Mengeluarkan infak dan sedekah merupakan wujud dari syukur kepada 

Allah atas nikmat harta yang diberikan-Nya sekaligus wujud dari kasih sayang dan cinta 
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terhadap sesama. Karena itu, orang yang selalu berinfak dan bersedekah tidak akan 

pernah habis hartanya dan akan selalu dicintai sesamanya. Rasulullah SAW bersabda, 

"Maa naqoso maalun min shodaqotin ( tidak akan pernah berkurang harta yang 

dikeluarkan sedekahnya )."  

 

Kelima, orang yang menjadikan istighfar ( memohon ampun kepada Allah ) sebagai 

pakaian kesehariannya. Kapan dan di mana pun, dan terutama di sepertiga malam yang 

terakhir ( waktu sahur ), selalu memohon ampun kepada Allah atas dosa dan 

kesalahannya.  

Orang yang selalu beristighfar akan memiliki hati yang bersih, pikiran yang jernih, 

husnuzhan ( berbaik sangka ) kepada Allah dan jauh dari sifat riya, sombong, takabur, 

hasud, dan dengki kepada sesama manusia. Jadilah ia sebagai penebar kebaikan, cinta 

dan kasih sayang, dan di tangannya Islam sebagai rahmatan lil 'alamin akan terlihat 

dengan jelas dan nyata. Tidak ada kesenjangan antara ajaran Islam yang indah dan 

akhlak mulia umatnya. Semoga amal ibadah kita di bulan suci Ramadhan ini 

menjadikan kita semua orang-orang yang memiliki perilaku utama seperti yang telah 

dijelaskan di atas. Wallahu 'alam bi ash shawwab.■ 

 

 

Sumber : Refleksi, Republika, Ahad , 28 Agustus 2011 | 28 Ramadhan 1432 H 
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