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Puasa Agar Tidak Menjadi Sisifus 

Oleh: Asep Salahudin 

 

SISIFUS dalam mitologi Yunani adalah raja 

Korinte yang menyalahgunakan kekuasaan, 

korup, dan membunuh banyak orang bahkan 

berani memanipulasi "agama". Menipu dewa. 

Karena itulah ia dihukum para dewa. Ia harus 

mendorong sebuah batu besar dan berat menuju 

puncak bukit. Namun setiap kali puncak 

digapainya, batu besar itu berguling ke bawah dan 

Sisifus harus turun, mulai kembali mendorong. 

batu itu ke atas. Sesampainya di puncak, batu berguling turun lagi. Begitulah 

seterusnya. 

Itulah tindakan yang sia-sia, pengalaman akan yang absurd, meminjam istilah Albert 

Camus dalam The Myth of Sisyphus. Kesia-siaan dan absurditas ini sebermula karena 

Sisifus telah mengabaikan amanah bahkan mengkhianati kepercayaan yang seharusnya 

dikelola dengan benar. Ia mencederai diri dan lingkungannya seraya membangkang 

terhadap sang dewa. 

                                                                                                                                        

Sebuah mitologi sarat perlambang yang layak dijadikan cermin agar kita tidak jatuh 

dalam lubang yang sama untuk kedua kalinya. Tidak melakukan tindakan tak bermakna 

yang akan membawa akibat fatal: mengundang murka Tuhan. Dalam kisah purba, 

murka itu bisa mengambil bentuk diratakan dengan tanah ( QS. Asy-Syams/91: 41 ), 

dihantam badai suara mengguntur yang meluluhlantakkan sawah dan ladang ( QS. 

Hud/11: 94), krisis tak tertanggungkan ( QS. Al-Ankabut/29: 31 ), hancurnya gedung-

gedung pencakar langit ( QS. Al-Mukminun/23: 41 ). 

 

Puasa pada titik tertentu adalah pelajaran penting bagi setiap kita untuk selalu setia 

melakukan tindakan bermakna dengan semata dijangkarkan atas nama panggilan suci 

Allah swt. Puasa menjadi kesempatan emas bagi kaum beriman untuk melatih 
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bagaimana caranya mengerem hawa napsu yang selalu mengajak berlabuh dalam 

tindakan tidak bermakna dengan menebar sejuta daya pikat.  

                                                                                                                                           

Puasa menjadi benteng untuk meneguhkan bagaimana menjadi pribadi yang tidak 

gampang terombang-ambang situasi yang terkadang apabila tidak hati-hati dapat 

menggelincirkan kita. Menjadi sebuah undangan yang berangkat dari rasa kasih Allah 

kepada segenap umat beriman baik yang terdahalu atau sekarang agar mereka dapat 

menjalani hidup penuh kesantunan.  

 

Agar tindakan kita bermakna, maka tidak ada cara lain kecuali dengan penuh kesadaran 

kita melakukan "lompatan spiritual" dengan mematuhi nilai-nilai yang diajarkan agama. 

Kita puaskan semua sektor kehidupan itu: ekonominya kita kelola dengan adil, 

politknya kita atur dengan santun, budayanya kita jangkarkan di atas haluan yang jelas.  

 

Kalau kita menelisik ayat-ayat Al-Quran, di sana diteguhkan betapa iman kurang begitu 

berharga manakala tidak dibuktikan dalam wujud amal. Tidak heran kalau kata amanu 

selalau diiringi dengan wa amilush shalihat. Kebenaran sebuah dogma dalam etika 

Islam yang menjadi tolak ukurnya adalah sejauh mana dogma itu efektif menggerakkan 

manusia menjadi pribadi yang bertanggungjawab. Kata Ibnu Taimiyyah, Alhaqiqah fil 

adyan laa fil adhan ( makna sebuah kebenaran itu terletak dalam kenyataan bukan 

pernyataan ). ■ 
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