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erjalanan waktu telah mengantarkan kita memasuki bulan suci Ramadhan 1432 H, 

bulan yang penuh dengan keberkahan, kemuliaan dan keagungan. Bulan yang 

akan mengantarkan orang beriman yang berpuasa secara benar dan sungguh-

sungguh pada derajat yang paling tinggi dalam pandangan Allah SWT, yaitu derajat 

taqwa yang merupakan tujuan utama ibadah puasa  ( QS. Al-Hujurat [49] : 13 ). Taqwa 

yang merupakan tujuan utama ibadah puasa ( shaum ) di bulan Ramadhan ( QS. Al-

Baqarah [2] : 183 dan 187) paling tidak dapat dicirikan dengan dua hal, yaitu keshalehan 

individual dan keshalehan sosial. 

Puasa merupakan latihan untuk menjadi pribadi dan anggota masyarakat yang jujur dan 

dapat dipercaya. Puasa membangun ketahanan jiwa, menumbuhkan rasa kebersamaan dan 

solidaritas dan watak luhur lainnya yang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat. Puasa 

juga melatih bersabar menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. 

Dengan berpuasa kita pun dapat lebih merasakan penderitaan orang lain. Dengan 

demikian, puasa berfungsi sebagai sarana penyucian jiwa, pengendalian diri dan 

pembentukan keshalehan sosial yang amat penting bagi umat Islam. 

Spirit puasa pada akhirnya mengajak manusia untuk kembali ke jalan kehidupan yang 

diridhai Allah SWT. Dalam sebuah hadis dinyatakan, “Puasa itu bukanlah sekedar 

menahan diri dari makan dan minum, akan tetapi sesungguhnya puasa itu adalah 

mencegah diri dari segala perbuatan sia-sia serta menjauhi perbuatan yang kotor dan 

keji.“ ( HR Al Hakim ). 

Ketaatan seorang Muslim dalam melaksanakan ibadah yang bersifat ritual, seharusnya 

seiring dengan ketaatan untuk memenuhi kewajiban sosial dalam hubungan dengan 

sesama. Seluruh rangkaian ibadah di bulan Ramadhan mengandung pesan moral untuk 

membina keshalehan sosial.  Dalam surah An Nahl [16] ayat 90 dikemukakakan tiga 

perintah utama yang harus ditegakkan jika kita ingin membangun kehidupan sosial, 

berbangsa dan bernegara yang baik, yaitu adil, ihsan, dan memperkuat hubungan 

persaudaraan. Pada ayat tersebut juga diungkapkan tiga perbuatan merusak yang harus 
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dijauhi karena akan menghancurkan tatanan kehidupan sosial, yaitu fahsya' ( perbuatan 

keji ), mungkar dan zalim. Ketika menafsirkan ayat di atas , sahabat Nabi, Ibnu Mas'ud 

r.a. menyatakan bahwa ayat tersebut mencakup semua perintah dan larangan di dalam 

agama Islam. Semua perbuatan baik yang diperintahkan, pada dasarnya akan kembali 

kepada tiga hal tadi, dan semua yang dilarang akan kembali kepada tiga perbuatan yang 

merusak tersebut. 

Seorang Muslim yang memahami dan menghayati makna ibadah yang dijalankannya, 

akan selalu menjaga hati dari sifat-sifat tercela, termasuk sifat yang dikategorikan sebagai 

sifat asosial. Sejatinya umat harus berupaya menjadikan bulan Ramadhan sebagai 

“kepompong“, seperti analogi ulat bulu yang menjadi kupu-kupu indah setelah keluar dari 

kepompongnya. Setelah melewati bulan Ramadhan idealnya seorang Muslim akan 

menjadi manusia yang lebih indah dan bermutu daripada sebelumnya. 

Seorang ulama dan cendekiawan dunia Islam abad ini, Prof. Dr. Khursid Ahmad 

menyatakan, “Islam bukanlah sebuah agama dalam pengertian umum yang sering disalah-

pahami orang. Islam bukanlah agama yang hanya menyangkut kehidupan pribadi 

manusia. Tetapi, Islam adalah cara hidup total yang menyangkut seluruh bidang 

kehidupan, baik pribadi maupun masyarakat, baik materiil maupun moral, baik ekonomi 

maupun politik, baik hukum maupun budaya, baik nasional maupun internasional.“ 

Marhaban Ramadhan dan selamat menunaikan puasa sebagai ibadah yang wajib dan 

menggiatkan ibadah-ibadah sunnah. Mari kita tingkatkan kepedulian terhadap sesama 

manusia, di antaranya melalui pembayaran zakat, infaq, shadaqah dan perbuatan ihsan 

lainnya. Wallahu'alam bishshawab. ■ 

 

 

Sumber : Lembaran Khusus BAZNAS, Republika, Senin, 1 Agustus 2011 / 1 Ramadhan 

1432 H  
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