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TIDAK  terasa kita sudah berada di penghujung bulan 

Sya'ban. Besok pagi umat Islam akan memulai 

melaksanakan puasa Ramadhan selama sebulan penuh. 

Puasa, dalam bahasa Arab, disebut sebagai shiyam. Secara 

bahasa, shiyam berarti menahan, sedangkan secara istilah, 

shiyam berarti menahan diri dari segala hal yang 

membatalkannya sejak terbit  fajar hingga terbenam 

matahari disertai dengan niat. 

Dari segi istilah, puasa memang terbatas waktunya, yaitu semenjak terbit fajar hingga 

terbenam matahari, suatu rentang waktu  yang tidak terlalu panjang. Akan tetapi, 

hakikat puasa yaitu "menahan" sesungguhnya telah menjadi bagian dari akhlak Muslim. 

Allah SWT mencirikan orang-orang yang akan masuk surga dengan kemampuan 

menahan diri dari hawa nafsu, "Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran 

Tuhannya dan  menahan diri dari hawa nafsu, sesungguhnya surgalah tempat tinggal-

(nya)." (QS An Nazi'at: 40-41). 

 

Oleh karena itu, ibadah puasa bukan suatu hal  yang memberatkan karena dalam 

kehidupan keseharian kita memang telah dibiasakan untuk selalu memiliki kemampuan 

untuk menahan diri dari berbagai kecenderungan negatif. Bulan Ramadhan menjadi 

semacam madrasah bagi umat Islam untuk semakin mengokohkan kemampuan 

menahan diri atau menjaga diri dari segala sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai 

kebaikan dan kebenaran.   

 

Kehadiran Ramadhan 1432 H ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemerintah 

dan seluruh masyarakat Indonesia. Sampai dengan hari ini, kita masih sangat banyak 

disuguhi berita yang tidak sedap di negeri ini. Berbagai penyimpangan terus saja terjadi, 

seperti korupsi, penyimpangan moral, penyalahgunaan kewenangan, dan lain 

sebagainya. Media massa selalu memberitakannya setiap hari. 

 

Tentu saja ini adalah sebuah ironi. Di negeri yang mayoritas mutlak penduduknya 

Muslim, kita menjumpai fakta masih sangat banyak ketidakmampuan para pemimpin 
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dan masyarakat pada umumnya untuk menahan diri atau menjaga diri. Padahal, 

kemampuan menahan diri atau menjaga diri dari segala hal yang menyimpang adalah 

bagian dari karakter Muslim yang menghendaki surga. 

 

Cobalah kita tengok perilaku para pemimpin pada masa terdahulu. Di zaman Khalifah 

Umar bin Khathab memimpin, sangat tampak kekuatan karakter pada diri beliau. 

Sebagai pemimpin, beliau menunjukkan kehati-hatian dalam bertindak dan mengambil 

keputusan. Tampak benar kemampuan khalifah untuk menahan diri dan menjaga diri 

dari ketidakbaikan. Padahal, jika beliau mau, tentu sangat banyak hal bisa dilakukan dan 

dimiliki. Namun, lihatlah bagaimana kehati-hatian dan kemampuan beliau dalam 

menjaga diri dan keluarganya. 

 

Pada suatu hari, Khalifah Umar bin Khathab tengah meninjau unta-unta sedekah. Di 

antara kerumunan unta tersebut, ia melihat ada seekor unta gemuk yang berbeda dari 

unta-unta lainnya. Pemandangan itu sangat menarik perhatiannya. 

 

"Milik siapakah ini?" tanya Khalifah. 

                                                                                                                                                                   

"Ini milik putramu, Abdullah," jawab salah seorang di antara mereka. 

                                                                                                                                                                  

Umar segera memanggil putranya, Abdullah, ke tempat itu. "Berapa kau beli unta ini?" 

tanya Umar setelah putranya datang. Abdullah pun menyebutkan sejumlah harga 

tertentu. 

                                                                                                                                                                    

"Kau hanya boleh menerima uang modalmu, kelebihannya harus diberikan kepada 

baitul mal negara," kata Umar ra. 

                                                                                                                                                                    

"Mengapa demikian, Ayah?" protes Abdullah.  

"Orang-orang mengatakan, ini untanya putra Amirul Mukminin, maka biarkanlah ia 

makan dan minum sepuas-puasnya. Jangan ada yang mengganggu. Dengan demikian, 

engkau hanya berhak menerima harga pembeliannya, sedangkan kelebihannya 

diserahkan untuk baitul mal kaum Muslimin," jawab Umar ra. Mendengar penjelasan 

ini, Abdullah bin Umar pun bisa menerima. 

 

Luar biasa kekuatan karakter Khalifah Umar. Beliau tidak ingin memanfaatkan posisi 

sebagai khalifah untuk mengeruk keuntungan bagi kepentingan diri dan keluarganya. 

Beliau amat memahami suasana psikologis masyarakat yang sangat menghormati 

pemimpin. Bukan hanya Khalifah dan keluarganya yang dihormati masyarakat, bahkan 

sampai unta anak Khalifah pun ikut dihormati sehingga unta anak sang Khalifah 

mendapatkan privasi untuk mendapatkan makan dan minum tanpa diganggu unta 

lainnya. 
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Kisah di atas menjadi contoh bahwa kemampuan menahan diri atau menjaga diri telah 

menjadi karakter pribadi Khalifah Umar. Sesungguhnya negeri ini sangat merindukan 

hadirnya para pemimpin dan pemuka masyarakat yang memberikan keteladanan dalam 

menjaga diri dari penyalahgunaan kewenangan, menahan diri dari mengambil hak orang 

lain, serta menahan diri dari penyimpangan moral. Di tengah badai yang tengah 

menghantam perjalanan reformasi di negeri ini, sungguh keteladanan para pemimpin 

sangat dirindukan. 

 

Puasa Ramadhan memberikan pelajaran berharga serta motivasi untuk pengokohan 

kemampuan menahan diri dari berbagai hal yang membatalkan. Pada siang hari di bulan 

Ramadhan, umat Islam tidak diperkenankan makan dan minum, padahal mereka 

memiliki makanan dan minuman. Bukan berarti tidak ingin makan atau tidak ingin 

minum, namun mereka tidak melakukan itu karena tidak diperbolehkan menurut aturan. 

Ini menjadi sebuah pelajaran bahwa umat Islam dididik untuk mentaati aturan walaupun 

sesungguhnya ia ingin makan dan ingin minum. 

 

Pada bulan Ramadhan, umat Islam dididik untuk mengendalikan keinginannya. Walau 

ingin makan karena lapar, atau ingin minum karena haus, mereka tetap menjaga diri 

tidak makan dan minum selagi puasa. Mereka dilatih untuk hanya mengambil yang 

menjadi haknya, yaitu nanti setelah tiba waktu berbuka.  Sebulan penuh dididik, dilatih, 

dibiasakan untuk memiliki kemampuan menahan diri dan menjaga diri. Inilah roh 

Ramadhan yang sangat mulia. Ramadhan kali ini benar-benar menjadi momentum yang 

sangat penting bagi seluruh bangsa Indonesia. 

 

Jangan sampai kita menjalani rutinitas puasa, namun tidak mendapatkan hasilnya karena 

tidak bisa menangkap roh Ramadhan yang mulia. Semoga kita terhindar dari peringatan 

Nabi SAW berikut ini: "Berapa banyak orang yang puasa, tetapi dari puasanya itu tidak 

mendapatkan, kecuali lapar dan dahaga. Dan berapa banyak orang yang bangun malam ( 

Tarawih ), tetapi dari bangunnya itu tidak mendapatkan kecuali keletihan berjaga." 

 

Dengan persiapan diri serta niat yang ikhlas, kita masuki bulan suci Ramadhan dengan 

sepenuh kehadiran jiwa. Semoga Ramadhan 1432 H kali ini semakin memberikan 

makna dan kontribusi yang positif untuk membangun bangsa dan negara Indonesia. ■ 

 

Sumber : Opini, Republika, Jumat, 29 Juli 2011 / 27 Sya’ban 1432 H 

 

 

 

 

 


