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Sebuah Pengantar 
Oleh : Yuamar Imarrazan Basarah 

 

Ramadhan adalah bulan yang dirindukan oleh seluruh umat islam di seluruh dunia. Mereka 

merindukannya karena begitu istimewanya bulan Ramadhan ini. Seperti petikan khutbah 

Rasulullah dalam menyambut Ramadhan yang menggambarkan bagaimana istimewanya 

bulan Ramadhan dan bagaimana pahala dan ganjaran kebaikan yang dijanjikan bagi kita 

semua dalam bulan yang suci ini. 

 

“Inilah bulan ketika kamu diundang untuk menjadi tetamu Allah dan dimuliakan oleh-Nya. Di 

bulan ini nafas-nafasmu menjadi tasbih., tidurmu ibadah, amal-amalmu diterima dan doa-

doamu diijabah. Bermohonlah kepada Allah…” 

Ramadhan akan memberikan kerinduan bagi kita semua akan nilai-nilai kebersamaan di 

dalamnya. Ramadhan menghasilkan banyak kebaikan di dalamnya. Begitu bertebaran 

manfaat bagi setiap umat muslim ketika berpuasa di bulan ini. Begitu banyak inspirasi yang 

bermunculan saat Ramadhan ini. Begitu banyak titik balik perubahan serta penyadaran diri 

untuk bergerak menjadi lebih baik. 

Seperti itulah Ramadhan. Begitulah orang merindukannya.  

Buku ini pun merupakan salah satu bentuk kerinduan terhadap bulan yang penuh berkah ini. 

Tulisan-tulisan dalam buku ini adalah buah inspirasi dari pengalaman serta pengamatan 

penulis akan Ramadhan ini. Kita akan disuguhkan berbagai penyejuk dalam tulisan-tulisan 

ini. Kita akan dibawa oleh kata-kata dalam tulisan ini untuk lebih memaknai Ramadhan 

dengan lebih baik. Kita akan diajak bersama untuk memperoleh banyak manfaat dari 

ibadah-ibadah di bulan Ramadhan. 

Sehingga pada akhirnya, seperti yang dijanjikan dalam ayat-Nya yang mulia,  

“… La’allakum tattaqun (agar kamu bertaqwa)”. 

Ya, inilah predikat atau gelar yang─insya Allah─sama-sama kita harapkan dari puasa dan 

ibadah-ibadah yang kita jalani di bulan Ramadhan ini, yaitu agar kita menjadi orang yang 

bertaqwa kepada-Nya.  

Selamat menikmati 30 tulisan yang akan mencerahkan pikiran serta hati kita dalam 

memaknai 30 hari Ramadhan ini. 

 

Bandung, 2 Syawal 1431 H / 11 September 2010 
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Catatan Ramadhan : Sebuah Prolog 
 

Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kembali kita semua dengan bulan yang 

penuh berkah, yaitu bulan Ramadhan. Bulan yang di dalamnya terdapat berbagai 

keistimewaan yang Allah sajikan kepada orang-orang yang beriman. Sajian itu tidak lain 

adalah untuk membentuk manusia yang bertakwa, sesuai dengan yang terekam indah 

dalam Q.S Al-Baqoroh ayat 183 : 

 

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas 

orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa”. 
 

Sholawat serta salam juga semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad Saw yang telah 

menggiring peradaban manusia dari kegelapan menuju cahaya-Nya dan telah menunjukkan 

kepada kita semua betapa indahnya bulan Ramadhan. Juga kepada para sahabat serta 

pengikut-pengikut Beliau hingga akhir zaman kelak. 

 

Bulan Ramadhan memang bulan yang teristimewa. Bulan yang akan membuat orang tidak 

akan melewatkan sedetik pun waktu-waktu berharga miliknya. Semua orang ingin 

melewatkan momen di bulan Ramadhan dengan gemilang dan berharap bisa memberikan 

bekas setelah Ramadhan berlalu. Begitu pun dengan diri saya. 

 

Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kapasitas diri saya dan juga untuk membuat 

jejak-jejak Ramadhan, saya menguatkan tekad untuk membuat program “satu hari satu 

tulisan” (one day one post) di bulan Ramadhan. Tekad saya ini juga sebagai bentuk usaha 

untuk “merekam” jejak-jejak pemikiran dan pemahaman saya untuk kemudian menjadi 

bahan evaluasi bagi diri saya di kemudian hari. 

 

Menjalankan program “satu hari satu tulisan” tidaklah mudah. Inspirasi untuk menulis tidak 

serta-merta datang begitu saja. Maka, disitulah tantangannya. Tantangan itu akan 

“memaksa” diri saya untuk belajar lebih keras dan mencari ilmu lebih giat lagi, baik melalui 

buku, ceramah, pengalaman, maupun media-media pembelajaran lainnya. Istilahnya, saya 

“dipaksa” untuk bisa mengikat makna Ramadhan. Lalu, saya mengikat ilmu yang saya dapat 

ke dalam bentuk tulisan. Namun, ilmu itu tidak boleh hanya menjadi santapan pribadi, maka 

saya ingin berbagi sedikit ilmu yang dititipkan Allah pada saya melalui tulisan-tulisan ini. 

 

Menjalankan program “satu hari satu tulisan” pun tidak berhenti pada tahap berbagi. 

Namun, program ini pun menuntut saya untuk mengamalkan ilmu yang telah saya dapat 

dan bagikan. Program ini telah menjadi semacam “lecutan” agar saya bisa konsisten untuk 

mengamalkan ilmu yang telah saya dapat. Oleh karena itu, saya takut pada tulisan saya 

sendiri. Takut jika tidak sesuai dengan apa yang saya lakukan. 
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Akhir kalam, saya menyadari bahwa tantangan terbesar seorang penulis adalah 

menyesuaikan antara apa yang telah dituliskan dengan amalan-amalan nyata. Maka, saya 

memohon agar Allah memberikan ke-istiqomah-an kepada saya─dan juga bagi para 

pembaca─agar selalu berada di jalan yang diridhoi-Nya. Saya juga memohon maaf jika ada 

kekhilafan dalam penyampaian tulisan ini. 

 

Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah tertulis dalam buku ini 

dapat selalu menjadi pelajaran dan bahan renungan bagi saya pribadi dan pembaca 

sekalian. Semoga setiap huruf yang tergoreskan dalam buku ini bisa menjadi warisan 

berharga dan menjadi amal shaleh bagi saya sebagai bekal kelak dalam mempersiapkan diri 

untuk bertemu dengan-Nya. 

 

 

Bandung, 2 Syawal 1431 H / 11 September 2010 

 

 

Rizal Dwi Prayogo 
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Ramadhan 1 : Melejitkan Diri di Momentum Ramadhan 
Rabu, 1 Ramadhan 1431 H / 11 Agustus 2010 

Oleh : Rizal Dwi Prayogo 

 

Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kembali kita dengan bulan Ramadhan 

yang penuh berkah ini. Tanpa terasa setelah berbulan-bulan menunggu, tak tahunya alarm 

itu berbunyi dan telah menggertak kita untuk bangkit menyambutnya dengan penuh 

antusias. Tiada bulan seindah bulan Ramadhan. Tiada momentum yang paling baik selain 

Ramadhan. Ramadhan dan tarbiyahnya (pembinaan, pendidikan) bisa mentransformasikan 

diri kita ke arah yang lebih baik. Ibarat kepompong yang mengalami tarbiyah sebelum 

bertransformasi menjadi kupu-kupu yang indah. 

 

Begitulah Ramadhan. Nuansa dan lingkungan kita akan secara “tiba-tiba” terkondisikan 

dalam keadaan yang baik. Masjid-masjid akan penuh oleh jamaah yang ingin meraup pahala 

sebesar-besarnya. Ramai-ramai orang menyisihkan sebagian rezekinya untuk orang lain 

dengan berusaha semaksimal mungkin tidak diketahui oleh tangan kirinya. Masyarakat pun 

akan bertransformasi untuk menyambut Ramadhan ini dengan penuh totalitas. Secara tiba-

tiba pula, sebagian besar acara televisi menyiarkan tayangan religius. Tentu kondisi ini 

merupakan suatu nilai tambah bagi kita untuk bisa memaksimalkan potensi diri. 

 

Lalu, bagaimana mungkin kita tidak ikut terkondisikan dalam nuansa yang baik itu? 

Sedangkan seseorang dibentuk berdasarkan tarbiyah (pembinaan, pendidikan) dan 

lingkungannya. Ramadhan akan melahirkan tarbiyah dan lingkungan yang baik. Otomatis, 

kita yang berada dalam nuansa yang baik itu akan larut dalam kebaikan pula (Insya Allah).  

 

Ramadhan memang bulan yang penuh berkah. Bulan yang akan menjadi “Sekolah besar” 

dan akan “memaksa” kita untuk mau mendapat ilmu sebanyak-banyaknya, meraup pahala 

setebal-tebalnya, dan tujuan yang paling indah : menggapai ridho Allah. Kini, tak perlu kita 

menunggu lagi bulan Ramadhan itu. Tak perlu kita membuat countdown Ramadhan. 

Ramadhan adalah kini. Ramadhan sudah dimulai hari ini. Dan mari kita jadikan Ramadhan ini 

menjadi momentum untuk melejitkan diri menjadi pribadi yang terus-menerus mengejar 

kebaikan.  

 

Selamat memasuki bulan Ramadhan. 

Selamat memasuki wahana “bermain” 

Dan mainkanlah semua wahana 

Untuk meraup poin plus sebanyak-banyaknya 

Selamat memasuki masa-masa tarbiyah 

Nikmatilah layaknya kepompong menikmati masanya 

Dia tidak menyesali masanya 

Karena ia tahu, kelak itu yang akan menjadikannya indah… 
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Ramadhan 2 : Memorabilia Ramadhan 
Kamis, 2 Ramadhan 1431 H / 12 Agustus 2010 

Oleh : Rizal Dwi Prayogo 

 

Setiap orang tentu pernah melewati masa kanak-kanak. Tentu dengan romantikanya 

masing-masing. Namun, adakalanya memorabilia itu bangkit kembali ketika kita melewati 

suatu momen yang berulang-ulang. Momen itu adalah Ramadhan. Ramadhan yang selalu 

mengingatkan saya terhadap memorabilia pada tahun-tahun sebelumnya. Tentang masa 

kecil saya. Tentang kisah yang terbenamkan menjadi memori. 

 

Ramadhan telah terulang sebanyak 22 kali dalam hidup saya─hingga saat ini. Entah 

Ramadhan mana saja yang telah memberi warna ataupun hanya numpang lewat saja. 

Semua itu tergantung pada diri kita masing-masing untuk menjadikan setiap momen 

Ramadhan menjadi berkesan ataukah hanya sekedar mengikut arus waktu saja. Ikut-ikutan. 

Tanpa pernah merasakan betapa istimewanya Ramadhan ini. Saking istimewanya, ingin 

rasanya setiap bulan adalah Ramadhan. 

 

Sewaktu saya kecil, Ramadhan artinya suka cita. Bagaimana tidak? Justru pada bulan 

Ramadhan lah saya merasakan sesuatu yang berbeda. Spesial, begitu kata pedagang-

pedagang makanan. Memasuki Ramadhan juga berarti banyak libur sekolah. Saat itu, saya 

paling senang mendengar kata libur. Namun, libur tidak sekedar libur. Rasanya, guru di 

sekolah saya dulu berprinsip : jangan biarkan liburan menyia-nyiakan Ramadhanmu. Maka, 

serta merta guru SD saya memberi tugas Ramadhan yang dipandu oleh buku “Catatan 

Amaliah Ramadhan”. 

 

Masih ingatkah, Kawan, dengan buku itu? Buku yang harus kita isi dengan petuah-petuah 

para penceramah dan harus disertai bukti autentik berupa tanda tangan. Saya teringat, 

setelah menulis setiap penggal kata penceramah, saya harus bersiap-siap mendekat ke arah 

beliau. Alasannya, saya berlomba dengan anak-anak lain untuk mendapatkan tanda 

tangannya. Jika pun tak mendapat tanda tangannya, cap masjid pun sudah cukup menjadi 

bukti autentik. Sungguh momen yang amat dirindukan, tapi rasanya tak mungkin untuk 

diulang. 

 

Adapun momen lain yang masih saya rindukan hingga saat ini. Mungkin kawan-kawan ingat 

dengan tayangan “Lorong Waktu”? Ya, tayangan itulah yang menjadi acara favorit saya 

sewaktu kecil dulu. Saya masih teringat dengan bagaimana uniknya Pak Haji Husin, lucunya 

Zidan, dan juga bijaknya Ustadz Addin. Setiap memasuki ruang kerjanya yang rahasia, tak 

tahunya mereka sudah berada di tempat lain dalam waktu yang cepat. Tidak sekedar 

perjalanan, tapi perjalanan yang memiliki misi mencari hikmah Allah dan menyampaikannya 

kepada penonton. Sungguh, ringan dalam penyampaiannya, tapi sarat hikmahnya. Adakah 

tayangan seperti itu kini? Mungkin perlu kita tanyakan pada orang berduit. 
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Menonton “Lorong Waktu” dan tayangan Sirah Nabawiyyah─yang dikemas dalam bentuk 

animasi─menjadi teman untuk ngabuburit. Tidak seperti sekarang, banyak acara cekakak-

cekikik tidak jelas. Telah terjadi pergeseran nilai. Mungkin perlu kita tanyakan lagi pada 

orang berduit. Begitu mendekati adzan maghrib, saya sudah stand by di depan takjil. Begitu 

bedug berbunyi, langsung saya ambil ancang-ancang. Bukankah menyegerakan berpuasa itu 

adalah sunah Rasul? Pembenaran yang indah. 

 

Setelah berbuka, adakalanya teman se-komplek saya yang nyamper lebih dulu. Namun, 

lebih sering saya─dan kakak─yang nyamper lebih dulu. Namun, sebelum menuju masjid, 

rasanya sudah seperti ritual untuk mencoba petasan yang dibeli tadi siang. Setelah puas 

menikmati “atraksi” petasan, kami pun berangkat ke masjid. Namanya juga anak-anak! 

 

Tidak hanya malam saja kami mencoba petasan, tapi setelah sholat subuh─sepulang dari 

masjid─pun kami berkeliling untuk menebar “teror” petasan. Inilah prinsip STMJ : Sholat 

Terus Maksiat Jalan─yang kami jalani waktu itu. Lagi-lagi, namanya juga anak-anak! Ah, lagi-

lagi suatu pembenaran yang indah. Namun, pembenaran itu tidak berlaku pada masa saya 

kini. 

 

Terlepas dari memorabilia masa kecil, saya menyadari bahwa setiap momen Ramadhan 

akan menjadi sangat berkesan atau hanya akan menjadi angin lalu tergantung bagaimana 

kita memanfaatkannya. Jika kita benar-benar totalitas, selain mendapatkan pahala, kita pun 

akan mendapat kesan dan pengalaman yang berharga dari setiap momen Ramadhan. 

Namun, yang menjadi pertanyaan besar, akankah momen-momen Ramadhan kini memberi 

kesan terbaik bagi kita? Hanya diri kita dan tindakan lah yang akan mampu menjawabnya. 

 

⧠⧠⧠ 

 

 

 

 
 

 

 

 



S p i r i t  o f  R a m a d h a n  | 4 

 

Ramadhan 3 : Menjadi Pribadi Berprinsip Lebah 
Jumat, 3 Ramadhan 1431 H / 13 Agustus 2010 

Oleh : Rizal Dwi Prayogo 

 

Setiap yang tersurat dalam Al-Quran tidak mungkin hanya menjadi omong kosong belaka. 

Maka, pastilah Allah menyimpan hikmah yang besar ketika Allah menuliskan nama lebah 

dalam salah satu surat dalam Al-Quran : An-Nahl. Lebah hanyalah seekor lebah yang tidak 

memiliki arti apa-apa jika kita tidak mencoba untuk menguak tabir ayat-ayat kauniyah itu. 

 

Beberapa prinsip bisa kita ambil dari lebah : 

 

Pertama, lebah hanya mengambil saripati bunga. Tidak berusaha untuk mengambil yang 

tidak diperlukan. Itu berarti apa yang masuk ke dalam tubuhnya adalah yang baik-baik. 

Maka, seperti itulah seharusnya kita berbuat. Tidak ada yang masuk ke dalam tubuh kita 

kecuali hanya yang baik-baik saja. 

 

Kedua, lebah hanya mengeluarkan yang baik-baik─madu. Madu yang bisa menjadi obat bagi 

manusia dan kegunaan lainnya. Lagi-lagi, kita perlu mencontoh pada hewan yang satu ini. 

Tiada yang keluar dari mulut kita, selain kata-kata yang baik. Selama kita menjaga apa yang 

kita masukkan (input) ke dalam tubuh, maka kita akan terhindar dari keluaran (output) yang 

buruk. 

 

Ketiga, lebah selalu memberi manfaat pada setiap tempat yang ia hinggapi. Lebah tidak 

pernah merusak bunga dan tidak pernah menggugurkan daun-daun. Lebah justru 

membantu proses penyerbukan bagi bunga-bunga. Ia menjadi manfaat dimanapun ia 

berada.  

 

Keempat, lebah memiliki martabat dan harga diri. Lebah berprinsip tidak akan menggangu 

jika tidak diganggu terlebih dahulu. Jikapun ada gangguan, maka lebah akan menyerang 

sebagai bentuk pembelaan terhadap harga dirinya. Harga diri dan martabat merupakan 

sesuatu yang amat berharga bagi setiap orang. Dari sinilah kita belajar. 

 

Dari peristiwa ini, kita bisa belajar dari manapun. Tidak hanya dari ayat-ayat kauliyah saja, 

tapi juga dari ayat-ayat kauniyah yang tidak tersurat maknanya. Namun, jika kita mau sedikit 

merenung, sebenarnya makna-makna itu telah tersirat secara nyata. Wallahu’alam. 

 

⧠⧠⧠ 
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Ramadhan 4 : Labelisasi “Edisi Ramadhan” 
Sabtu, 4 Ramadhan 1431 H / 14 Agustus 2010 

Oleh : Rizal Dwi Prayogo 

 

Bulan Ramadhan memang bulan yang penuh berkah. Keberkahannya begitu terasa pada 

kehidupan kita sehari-hari. Malam-malam terasa hidup oleh ramainya sholat tarawih, 

paginya pun selalu hidup karena diisi dengan ibadah dan sahur. Ekonomi masyarakat terus 

tumbuh dan menggeliat. Ditemani dengan hangatnya nuansa Ramadhan, baik itu dari 

lingkungan tempat tinggal kita maupun dari media massa. 

 

Namun, ada suatu hal yang menarik untuk dicermati. Begitu memasuki atau bahkan 

mendekati bulan Ramadhan, semua situasi dikondisikan demi melancarkan kegiatan ibadah 

di bulan Ramadhan ini. Kabarnya, Menkominfo akan menutup seluruh websites porno. 

Tempat hiburan malam pun ditutup (sementara) demi menghormati kegiatan ibadah 

Ramadhan. Semua elemen dikondisikan untuk siap dilabeli “Edisi Ramadhan”. 

 

Maka, tak heran jika kita juga melihat tayangan-tayangan televisi yang sebelumnya tidak 

bernuansa religius menjadi tayangan “Edisi Ramadhan”. Semua dikemas begitu apik, tanpa 

menghilangkan karakter dari tayangan itu sendiri. Namun, bedanya hanya sesekali dibumbui 

dengan sesi religi, entah itu ceramah─walaupun hanya secuil, kultum, ataupun doa bersama. 

 

Namun, bagaimana jika label “Edisi Ramadhan” ini diterapkan juga pada 

masyarakat─termasuk kita─dan pejabat negara kita? Sehingga nantinya ada masyarakat 

muslim Indonesia “Edisi ramadhan”, Presiden “Edisi Ramadhan”, menteri “Edisi Ramadhan”, 

dan jika perlu koruptor pun dilabel “Edisi Ramadhan”. Semoga dengan pembiasaan “Edisi 

Ramadhan” ini akan melahirkan pribadi yang unggul ketika berhadapan dengan bulan-bulan 

selain Ramadhan. 

 

Terlepas dari itu semua, kita pun dituntut untuk bisa melabeli diri sendiri menjadi pribadi 

“Edisi Ramadhan”. Apa yang kita kerjakan harus berbeda dari bulan-bulan selain Ramadhan, 

berusaha untuk menjadi lebih baik. Kita menjalani proses tarbiyah di bulan Ramadhan ini 

dan semoga label “Edisi Ramadhan” yang kita biasakan di bulan ini, akan menjadi 

pembiasaan di bulan-bulan berikutnya dan bisa membentuk kesalehan sosial 

masyarakatnya. Amin. 

 
⧠⧠⧠ 
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Ramadhan 5 : Membiasakan Kebiasaan yang Tidak Biasa-Biasa Saja di 

Bulan yang Luar Biasa 
Ahad, 5 Ramadhan 1431 H / 15 Agustus 2010 

Oleh : Rizal Dwi Prayogo 

 

Alhamdulillah, kini Ramadhan telah memasuki hari yang kelima. Tidak terasa ketika saya 

melihat countdown menuju Ramadhan di masjid Salman semakin hari kian semakin dekat 

dengan Ramadhan. Rasanya hati ini senang sekali karena akan bertemu lagi dengan bulan 

yang ditunggu-tunggu itu. Kerinduan ini tak tertahankan. Namun, setelah memasuki bulan 

Ramadhan, saya merasa tidak senang melihat papan countdown itu masih bertengger di 

tempatnya. Apa pasal? Saya sedih karena hari-hari Ramadhan terus berkurang. Rasanya, 

ingin melambatkan waktu. 

 

Namun, angkuhnya waktu sulit saya jinakkan. Ia─waktu─terus bergulir seolah tidak ingin 

mendengarkan kata hati setiap manusia yang ingin melambatkan masa-masa Ramadhan. 

Waktu hanyalah waktu, ia pun menjalankan titah Tuhannya. Sama seperti saya, sepertimu, 

seperti kita sebagai manusia yang telah dipilih-Nya menjadi khalifah di muka bumi ini. 

 

Ramadhan telah bergulir lima hari. Namun, adakah kita mendapat kesan dari hari-hari 

sebelumnya? Apakah kita yakin dengan amalan-amalan kita? Apa kita sudah merasa 

totalitas dalam mencapai target-target Ramadhan yang telah kita buat? Atau hanya sebatas 

hiasan dinding saja target-target itu? Pertanyaan ini saya tujukan untuk diri saya sendiri dan 

bagi yang membaca tulisan ini. 

 

Jujur saja, saya tidak ingin begitu kita melewati masa Ramadhan, lalu kita terhenyak karena 

baru menyadari tidak memanfaatkan bulan Ramadhan dengan baik. Penyesalan itu tidak 

pernah on time. Ia sama saja halnya dengan kereta api ekonomi. Selalu terlambat! Maka, 

gagal merencanakan sama saja dengan merencanakan kegagalan. Melewati masa-masa 

Ramadhan tanpa memasang target yang akurat hanya akan membuat kita bergerak tak 

keruan. Ramadhan tak ubahnya seperti bulan-bulan biasa. Sama saja. 

 

Lalu, apa yang menjadi target kita pada bulan Ramadhan ini? Meningkatkan tilawah kah? 

Meningkatkan amalan sunah kah? Atau memperbanyak kegiatan yang produktif? Semoga 

kita bisa menjawabnya dengan amaliah nyata. Bulan Ramadhan merupakan bulan yang 

sangat kondusif untuk melakukan transformasi diri. Yakinlah, setiap perubahan─ke arah 

lebih baik─yang kita lakukan di bulan Ramadhan akan berdampak pada bulan-bulan 

berikutnya karena kita telah terbiasa. Maka, mari kita membiasakan kebiasaan yang tidak 

biasa-biasa saja, tentu ke arah yang lebih baik, di bulan yang luar biasa ini.  

 

⧠⧠⧠ 
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Ramadhan 6 : Ramadhan Edisi Kemerdekaan Atau Kemerdekaan Edisi 

Ramadhan? 
Senin, 6 Ramadhan 1431 H / 16 Agustus 2010 

Oleh : Rizal Dwi Prayogo 

 

Bulan Ramadhan kali ini bertepatan dengan tanggal kemerdekaan Republik Indonesia. Sama 

halnya ketika Indonesia pertama kali memproklamirkan diri menjadi bangsa yang merdeka 

pada tahun 1945 silam. Tak dapat dibayangkan susah-payahnya para pejuang sembari 

menahan lapar dan dahaga untuk menyingkirkan campur tangan asing dalam negaranya 

sendiri. Namun, justru karena perjuangan para pejuang terdahulu lah kita bisa menikmati 

masa-masa Ramadhan kini dengan rasa aman. 

 

Namun, walaupun secara kasat mata Ramadhan kali ini terasa lebih ringan ketimbang 

zaman perjuangan dulu, pada hakikatnya justru Ramadhan kali ini lebih berat. Mengapa? 

Karena kita menghadapi musuh yang tak kasat mata. Globalisasi, modernisasi, kapitalisme, 

begitulah orang-orang di negeri ini berbicara. Tidak cukup itu saja, bahkan Bung Karno pun 

pernah bertutur bahwa musuh zaman sekarang lebih berat ketimbang musuh pada zaman 

perjuangan dulu karena musuh kita─pada zaman sekarang─adalah bangsa kita sendiri. Lihat 

saja tawuran antar etnik dan para supporter di Indonesia. 

 

Seiring berjalannya roda waktu, momen-momen kemerdekaan itu terus mendapat apresiasi 

dari masyarakat kita. Muncul budaya baru : perayaan hari kemerdekaan RI pada setiap 

tanggal 17 Agustus. Mendekati hari-H begitu banyak pedagang bendera bermunculan dan 

para panitia perayaan 17 Agustus pun sibuk membuat acara untuk turut meramaikan 

perayaan hari kemerdekaan. 

 

Berbagai lomba andalan turut dipertandingkan, mulai dari balap karung, balap makan 

kerupuk, hingga panjat pinang yang menjadi tontonan hiburan bagi masyarakat. Riuhnya 

lomba mulai terasa ketika mendekati hari kemerdekaan. Itu pun jika tidak bertepatan 

dengan bulan Ramadhan. Namun, kini hari perayaan kemerdekaan bertepatan dengan 

bulan Ramadhan sehingga keriuhan itu harus “mengalah” pada agungnya Ramadhan. 

 

Hari raya kemerdekaan mau tidak mau harus rela dilabeli “Edisi Ramadhan”. Namun, bukan 

berarti mengenyampingkan kita untuk bisa tetap menghargai dan merenungi napak tilas 

para pahlawan kemerdekaan. Mungkin, bagi sebagian masyarakat perayaan hari 

kemerdekaan itu tetap ada. Hanya saja waktunya yang dimajukan atau disesuaikan dengan 

waktu ibadah Ramadhan. Saya pernah membaca berita tentang perayaan hari kemerdekaan 

sebelum bulan Ramadhan ini. Walaupun hari-H dirasa masih jauh, tapi tidak menyurutkan 

mereka untuk tetap mengapresiasi hari kemerdekaan. 
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Namun, rasanya jika sebagian masyarakat kita yang lain tetap bersikukuh akan 

melaksanakan perayaan hari kemerdekaan pada bulan Ramadhan ini, maka muncullah 

fatwa─yang tidak baru, juga tidak usang─yang saya yakin semua orang akan 

membenarkannya : 

 

“Diharamkan untuk mengadakan lomba makan kerupuk bagi orang yang sedang berpuasa 

di siang hari pada bulan Ramadhan.” 

 

Saya yakin fatwa ini tidak akan melahirkan berbagai kontroversi. 

 

⧠⧠⧠ 
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Ramadhan 7 : Ramadhan Membentuk Manusia Merdeka 

Sesungguhnya 
Selasa, 7 Ramadhan 1431 H / 17 Agustus 1945 

Oleh : Rizal Dwi Prayogo 

 

Saya mengucapkan selamat hari kemerdekaan untuk kawan-kawan yang membaca tulisan 

ini. Mari kita renungkan kembali arti kemerdekaan yang telah kita raih saat ini. Apakah telah 

menjadikan kita manusia merdeka seutuhnya ataukah masih hanya sebatas embel-embel? 

Boleh jadi kita sudah merasa merdeka, tapi pada hakikatnya kita masih terkungkung oleh 

pengaruh luar. Entah itu oleh budaya, tren masyarakat, ataupun gaya hidup. 

 

Ramadhan akan mendidik kita menjadi fine people, bisa juga bermakna ganda : manusia 

yang baik dan indah perilakunya, dan juga mengartikan sebagai manusia yang penuh dengan 

peraturan atau denda. Kedua arti tersebut bisa benar. Namun, bagaimana bisa begitu, 

padahal keduanya memiliki arti dengan nuansa yang saling bertolak belakang. 

 

Apakah pribadi atau manusia yang baik dan indah perilakunya dapat diciptakan melalui 

berbagai peraturan yang bisa dibilang mengekang? Atau secara logika, apakah kemerdekaan 

bisa dibentuk melalui pemasungan kemerdekaan itu sendiri? Sebuah pertanyaan yang 

paradoks. Namun, sebenarnya bisa dijawab secara logika. 

 

Ramadhan sebagai bulan pembinaan akan menjadikan setiap perilaku kita terjaga, baik itu 

lisan, perbuatan, maupun akhlak kita kepada sesama makhluk Allah. Ibadah puasa akan 

menahan kita dari nafsu makan dan nafsu amarah yang tidak terkendali. Tentu semua 

peraturan itu untuk kebaikan kita semua. Hingga pada saatnya nanti, peraturan-peraturan 

Ramadhan akan membiasakan kita berperilaku baik dan melahirkan manusia-manusia yang 

baik (fine people).  

 

Karakter manusia yang sudah terbina menjadi baik, bukan hal yang tidak mungkin akan 

melahirkan negara yang baik dan mencapai kemerdekaan yang sesungguhnya. Baik itu 

merdeka dari kebodohan, merdeka dari kemiskinan, maupun merdeka dari 

ketidakberdayaan terhadap daya saing. Tidak cukup menjadi baik saja, tapi harus dilecut 

menjadi hebat (good to great) : bahwa predikat baik jangan sampai melenakan kita─di zona 

nyaman─untuk menjadi manusia yang hebat. 

 

Kemerdekaan ini diperoleh dari proses sosialisasi yang panjang dan konsisten, tentu penuh 

dengan peraturan. Secara esensi kita merdeka, tapi masih dalam koridor yang 

bertanggungjawab untuk menegakkan hukum yang menjadi pelindung kemerdekaan itu 

sendiri. Kemerdekaan bisa terjamin keberlangsungannya jika hukum dan peraturan tidak 

dilanggar. Artinya, kemerdekaan hanya bisa diberikan oleh sebuah prasyarat : jika 
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manusianya sudah bisa mengekang diri dari perilaku yang melanggar kemerdekaan. Dan 

prasyarat itu, bisa terbina melalui bulan Ramadhan. 

 

Jadi, dapatkah kita mengatakan bahwa orang-orang yang menjalankan ibadah di bulan 

Ramadhan yang tidak boleh makan dan minum sebelum waktunya, tidak boleh berkata-kata 

kotor, tidak boleh saling menggunjing, atau sederet kata-kata “tidak” untuk hal yang 

mengurangi pahala Ramadhan, adalah mereka yang dipasung kemerdekaannya? Pertanyaan 

ini akan menjadi “aneh” bagi pribadi muslim yang baik (fine people). Apa pasal? Karena 

dalam pribadi muslim yang baik (fine people), sudah tertanam nilai-nilai yang baik dan 

keluhuran akhlak sehingga sederetan peraturan tadi sudah menjadi kebiasaan baik baginya. 

Dan pada bulan Ramadhan, kesempatan menjadi pribadi yang baik (fine people) akan sangat 

terbuka lebar dan akan menjadikan kita manusia yang merdeka sesungguhnya. 

 

Selamat menjadi manusia yang merdeka! 

 

“SATU 

Anak bersekolah akan melahirkan… 

SATU 

keluarga berpendidikan. Bayangkan bila… 

SATU 

Juta anak berpendidikan, akan tumbuh… 

SATU 

Generasi bangsa yang merdeka dari kebodohan!” 

 

⧠⧠⧠ 
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Ramadhan 8 : Hukum Kekekalan Energi (HKE) Amal Manusia 
Rabu, 8 Ramadhan 1431 H / 18 Agustus 2010 

Oleh : Rizal Dwi Prayogo 

 

Hukum Kekekalan Energi (HKE) mengatakan bahwa : 

“Energi di dunia ini bersifat tetap dan tidak akan diciptakan lagi dan tidak akan pernah 

hilang, yang ada hanyalah berubah bentuk”. 

 

Saya begitu tercerahkan setelah membaca buku “Kubik Leadership” karya Farid Poniman 

dkk yang menyangkut-pautkan amal-amal kita dengan penjelasan ilmiah─Hukum Kekekalan 

Energi (HKE). Dengan berlakunya HKE dalam sistem kehidupan manusia, berarti semua 

bentuk energi yang kita keluarkan pasti tidak akan pernah hilang. Alam yang menjamin 

bahwa nilai dari bentuk energi yang kita dapatkan akan sama dengan nilai dari energi yang 

kita keluarkan. Seperti pepatah : apa yang kita tuai adalah apa yang kita tabur. 

 

Setiap hari kita mengeluarkan energi ; ketika kita bekerja, ketika sedang kuliah, ketika 

sedang membaca dan menulis, atau segudang aktivitas lainnya. Semua tidak akan sia-sia 

karena energi itu tidak akan hilang. Energi itu akan berpindah menjadi bentuk energi lain 

yang dapat kita rasakan. Misalnya, setelah kita mengeluarkan energi untuk bekerja, kita 

akan mendapatkan energi itu kembali dalam bentuk gaji dan apresiasi. Energi yang kita 

keluarkan untuk membaca dan menulis akan kembali dalam bentuk pengetahuan dan 

wawasan baru. Berdasarkan HKE, nilai energi yang kita dapat sama dengan nilai energi yang 

kita keluarkan. Rumusnya adalah :  

 

Jumlah Usaha = Hasil Usaha 

U = HU 

 

Apa yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari? Benarkah logika HKE itu? Terkadang 

kita sering merasa tidak seperti itu. Kita tidak mendapatkan balasan yang setimpal atas apa 

yang telah kita usahakan. Suatu saat, ketika kita berusaha maksimal, nilai usahanya 100, tapi 

mengapa hasilnya hanya bernilai 70? Padahal, menurut HKE, jumlah usaha sama dengan 

hasil usaha. Mungkinkah alam mengorupsi sisa energi kita yang bernilai 30 itu? Lalu, dimana 

letak kekeliruannya? 

 

Ada dua kemungkinan yang bisa terjadi : 

 

Pertama, nilai 100 sebenarnya sudah kembali, tetapi yang kembali dalam wujud kasatmata 

hanya bernilai 70. Sisa nilai 30 kembali dalam bentuk lain, seperti nama baik, mendapatkan 

kepercayaan, mendapat teman baru, atau mendapat wawasan dan pengalaman baru. 
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Kedua, tidak semua hasil usaha yang diperoleh bisa langsung kita nikmati dan kita rasakan 

karena konsep HKE terbagi menjadi dua komponen : Pertama, komponen hasil usaha yang 

dapat dirasakan langsung atau disebut dengan Hasil Usaha Tampak (HUT), kedua, 

komponen hasil usaha yang tidak dirasakan langsung atau disebut Tabungan Energi (TE). 

Rumusnya adalah : 

 

Hasil Usaha = Hasil Usaha Tampak + Tabungan Energi 

U = HU = HUT + TE 

 

Berdasarkan HKE, kita dapat belajar bahwa besar-kecilnya energi yang kita peroleh 

tergantung pada besar-kecilnya energi yang kita keluarkan. Apabila kita mengeluarkan 

energi positif, kita akan mendapatkan energi postitif itu kembali. Energi positif itu dapat 

berupa : belajar tekun, bekerja sungguh-sungguh, totalitas dalam beramal, dan sederet amal 

kebaikan lainnya. Begitu pun sebaliknya dengan energi negatif. Setiap keburukan yang kita 

lakukan, akan kembali pada diri kita sendiri. 

 

Kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain pasti akan kembali kepada kita. Entah itu 

berupa persahabatan, rasa respek, atau perasaan senang. Semakin besar nilai kebaikan yang 

kita berikan kepada orang lain, akan semakin besar pula kebaikan yang kita peroleh. Jadi, 

setiap kita berbuat baik, pada hakikatnya kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. 

Jika merunut pada nasihat Aa Gym : Setiap kebaikan akan kembali pada pembuatnya, setiap 

keburukan akan kembali pada pembuatnya. 

 

Ternyata, Hukum Kekekalan Energi (HKE) amal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-

Isro [17] ayat 7 : 

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat 

jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri…. “ 

 

⧠⧠⧠ 
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Ramadhan 9 : Butterfly Effect Ramadhan 
Kamis, 9 Ramadhan 1431 H / 19 Agustus 2010 

Oleh : Rizal Dwi Prayogo 

 

Teori butterfly effect mengatakan bahwa : 

“Seekor kupu-kupu yang mengepakkan udara dengan sayapnya pada hari ini di Brasil dapat 

menyebabkan angin tornado di Texas tahun depan.”─James Glelck 

 

Konsep ini mengajarkan kita bahwa sekecil apapun tindakan kita hari ini, akan memiliki 

dampak yang besar di kemudian hari. Konsep itu memberikan kita sebuah “alarm” untuk 

selalu berhati-hati dalam berpikir, berkata, bertindak─untuk kemudian mejadi karakter dan 

kebiasaan─karena kita tidak dapat memprediksi dampak hebatnya di masa mendatang. 

Mungkin, sekilas teori ini mirip seperti Hukum Kekekalan Energi (HKE) amal manusia yang 

sempat saya ulas sebelum ini. 

 

Ide yang baik, perbuatan baik, pasti akan menghasilkan hal yang baik pula─sama seperti 

yang dikatakan HKE. Begitu pun sebaliknya dengan keburukan yang kita lakukan. Walaupun 

kita merasa “hanya” mengepakkan “sayap kecil”, tapi bisa saja mengakibatkan “tornado” di 

suatu masa mendatang. Keadaan kita hari ini adalah hasil “kepakan sayap kecil” kita di masa 

lalu dan mungkin saja telah terbentuk menjadi kebiasaan dan karakter pada hari ini. 

 

“Kepakan sayap kecil” itu secara tidak kita sadari telah membuat “tornado” di masa kini, 

entah itu baik atau buruk. Namun, bentukan “sayap kecil” pada hari ini telah membuat 

suatu pola masyarakat yang cenderung berperilaku sama. Ternyata pola perilaku khas dari 

sebuah sistem sosial dibentuk oleh suatu konsep yang dinamakan strange attractor (daya 

penarik) semacam magnet yang dapat menarik apa saja yang memiliki kualitas sama. 

 

Adanya strange attractor dalam sebuah sistem sosial akan menjadi daya tarik bagi mereka 

yang memang pada prinsipnya memilik kualitas yang sama dengan strange attractor itu. 

Semakin banyak orang yang tertarik dan berkumpul dalam kerumunan sistem itu, maka 

akan membentuk sebuah pola dengan ciri khas perilakunya. Seperti pada bulan Ramadhan 

ini, lingkungan masyarakat kita mengalami fenomena “mendadak shaleh”, maka lingkungan 

sekitarnya akan tertarik oleh strange attractor dan kemudian akan menjadi terbawa soleh 

(amin). 

 

Ramadhan akan membimbing masyarakat─khususnya umat muslim─menjadi pribadi yang 

memiliki nurani seterang matahari sehingga dapat menjadi sebuah strange attractor baru 

yang dapat memiliki daya tarik bagi lingkungan sekitarnya. Cahaya indahnya kepribadian itu 

akan terpancar. Kemudian, strange attractor tadi akan mengubah sistem sosial yang ada 

sekarang menjadi pola baru yang positif. Maka, kita yakin jika di negeri ini ada sekelompok 

orang yang berani berpikir berbeda, berani melawan arus negatif, bersama-sama menebar 
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kebaikan, maka berdasarkan prinsip butterfly effect, hal itu dapat menghasilkan “tornado” 

kebaikan di masa mendatang. 

 

“Kepakan sayap kecil” itu bisa kita mulai dari hal-hal yang kecil─tentu hal-hal yang baik─atau 

dengan konsep 3M : mulai dari hal-hal yang kecil, mulai dari diri sendiri, dan mulai saat ini. 

Maka, “kepakan sayap kecil” tadi bisa saja menjadi semacam strange attractor yang akan 

menjadi magnet bagi orang-orang di sekeliling kita. Jika saja “virus” strange attractor itu 

sudah menyebar, maka akan semakin banyak orang akan terinspirasi untuk terus melakukan 

kebaikan. Bukan hal yang tidak mungkin bahwa “kepakan sayap kecil” kita hari ini, akan 

mengubah wajah Indonesia beberapa tahun mendatang. Change one thing, change 

everything : Ubah satu hal─diri kita, ubah segalanya. 

 

⧠⧠⧠ 
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Ramadhan 10 : Spirit of Giving 
Jumat, 10 Ramadhan 1431 H / 20 Agustus 2010 

Oleh : Rizal Dwi Prayogo 

 

Hanya memberi, tak harap kembali 

Bagai sang surya. Menyinari dunia 

 

Saya merasa kedudukan pepatah “tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah” telah 

naik tingkat menjadi “tangan yang lebih atas lebih baik daripada tangan yang telah berada di 

atas” setelah mendengar nasihat dari Aa Gym tadi malam. Ceramah dari Aa Gym itu telah 

memberikan pencerahan baru bagi saya. Memang, inspirasi baru selalu kita dapatkan jika 

kita melakukan perjalanan. Malam tadi, saya melakukan backpacking kecil-kecilan ke masjid 

DT bersama UHH─sebuah komunitas mahasiswa Sunda independen. 

 

Aa Gym menjelaskan bahwa begitu tingginya derajat orang yang memberi ketimbang orang 

yang menerima. Pada bulan Ramadhan ini tentu kita biasa melihat acara buka bersama, 

apalagi di masjid-masjid yang banyak menyediakan fasilitas berbuka, seperti takjil dan 

makanan berat. Namun, yang menjadi kebiasaan masyarakat kita adalah benar-benar─tidak 

malu─memanfaatkan fasilitas itu secara maksimal─ajimumpung. Seolah makanan itu 

disediakan hanya bagi dirinya. 

 

Jika melihat pada tradisi di masjid Madinah, bulan Ramadhan merupakan bulan yang 

menjadi momentum untuk bisa memberi sebanyak-banyaknya. Para dermawan sengaja 

membuat kavling untuk menjamu para jamaah. Mereka berlomba-lomba untuk menarik 

jamaah. Saat-saat berbuka puasa merupakan momen yang ditunggu-tunggu untuk 

mengumpulkan pahala dengan menjamu para jamaah. Mereka larut dalam kesibukan 

melayani jamaah. 

 

Namun, masyarakat kita terkenal dengan budaya “ajimumpung” dan “kukumpul”─dalam 

bahasa Sunda yang artinya sibuk mengumpulkan. Entah itu karena mumpung ada yang 

gratisan, mumpung bulan Ramadhan─kapan lagi ada makanan gratisan, atau momen untuk 

menghemat pengeluaran. Memang, budaya itu tidak salah, hanya saja masyarakat tidak 

larut dalam kesibukan memberi, malah sibuk menerima. Tentu, derajat orang yang memberi 

lebih tinggi daripada yang menerima. 

 

Perilaku gemar menerima kemudian berkembang menjadi kebiasaan dan karakter. Itu sama 

saja halnya berlatih menjadi miskin. Pantas saja kemiskinan di Indonesia ini sulit diberantas 

karena pelakunya senang menjadi miskin─karena gemar menerima. Memberi─pada 

hakikatnya─melatih diri kita menjadi kaya, semacam latihan menjadi orang kaya. Benarlah 

prinsip bahwa seberapa besar yang kita terima adalah seberapa besar yang kita berikan. 

What you get is what you give. 
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Memberi pun tidak perlu menuntut kembali dalam bentuk ucapan terimakasih. Pada 

hakikatnya, jika ada orang yang membutuhkan bantuan justru kita lah yang harus 

berterimakasih karena telah dibukakan ladang amal. Tangan kanan memberi, tidak perlu 

tangan kiri ini diberitahu. Sesudah memberi, lalu lupakan. Jangan mengumumkan 

pemberian karena akan membuat malu si penerima, membuat riya si pemberi, dan akan 

mengundang komentar negatif bagi yang melihat. 

 

Bulan Ramadhan ini merupakan bulan yang paling afdhol untuk memberi (sedekah). Mari 

kita sama-sama meningkatkan derajat diri kita sendiri dengan mengedepankan mental 

memberi ketimbang menerima. Memberi karena memang itulah yang disukai Allah. 

Memberi untuk menggandakan kebermanfaatan. Memberi sebagai perwujudan manusia 

yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Semoga kita bisa terus istiqomah 

mewujudkan apa yang kita katakan dengan perbuatan. Amin. 

 

“Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan 

keridhaan Allah, kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula (ucapan) terima 

kasih.” (Q.S Al-Insan[76] : 9) 

 

⧠⧠⧠ 
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Ramadhan 11 : Ramadhan, Berdasarkan Cara Orang Memanfaatkan 

Waktu 
Sabtu, 11 Ramadhan 1431 / 21 Agustus 2010 

Oleh : Rizal Dwi Prayogo 

 

Jika dihadapkan pada dua pilihan : Mana yang Anda pilih? Tidak terasa Ramadhan sudah 11 

hari terlewat atau Ramadhan akan berakhir 18 hari lagi? Dari jawaban kita terhadap pilihan 

di atas dapat menyiratkan sesuatu yang menggambarkan bagaimana sikap kita dalam 

menyikapi bulan Ramadhan. Jika kita memilih opsi yang pertama, itu menunjukkan sikap kita 

yang begitu menikmati masa-masa Ramadhan. Saking menikmatinya, tanpa kita sadar waktu 

terus berputar. Jika memilih opsi kedua, itu menunjukkan sikap kita yang tidak menikmati 

masa-masa Ramadhan, rasanya ingin cepat-cepat berakhir. 

 

Sekilas pertanyaan di atas mirip dengan : setengah isi atau setengah kosong? Memang, 

secara kebahasaan kedua pilihan di atas tidak berbeda, hanya saja mengandung makna 

filosofi yang mendalam. Pertanyaan di atas merefleksikan diri kita tentang bagaimana 

memanfaatkan masa-masa Ramadhan. Sungguh ajaibnya bulan Ramadhan ini, bisa 

mengubah kebiasaan dan siklus hidup masyarakat. 

 

Malam-malam Ramadhan menjadi hidup. Orang-orang berduyun-duyun mendatangi masjid 

untuk mendirikan sholat isya dan tarawih. Mereka itu yang berkemauan kuat ingin 

menghidupkan malam-malam Ramadhan. Mereka juga yang bekemauan kuat ingin 

mengalihkan kehidupan malam dari diskotik menuju masjid. Adapun yang masih larut dalam 

cerita sinetron kesayangannya, seolah tidak ingin melewatkan satu episode pun. Dua waktu 

yang sama, tapi berbeda maknanya. 

 

Ketika fajar belum menyingsing, orang-orang sibuk menyiapkan makanan untuk sahur. 

Mereka memanfaatkan waktu sahur untuk menyongsong keberkahan makan sahur. Ada 

pula yang malam harinya begadang sampai larut sehingga terlambat bangun untuk makan 

sahur. Mungkin orang itu tidak meresapi makna lagu Rhoma Irama─begadang jangan 

begadang, kalau tiada artinya. 

 

Ada juga mereka yang bergegas untuk mengambil wudhu setelah waktu imsak, kemudian 

menunggu untuk sholat berjamaah di masjid─khusus laki-laki. Mereka itulah yang selalu 

merindukan kebersamaan. Selalu merindukan kehangatan berjamaah. Beda halnya dengan 

yang sholat sendiri di rumah, mungkin ia berprinsip ingin menikmati pagi itu sendiri saja. 

Tanpa ingin merasakan kehangatan kebersamaan. Ia alihkan kehangatan itu ke selembar 

selimut tebal. Sendiri saja. 

 

Memasuki waktu dhuha, ada juga orang yang bergegas ingin segera menunaikan hak setiap 

persendian tubuhnya. Melaksanakan sholat dhuha di tengah hangatnya sinar matahari pagi. 
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Adapun yang terlalu sibuk dengan kemalasan, mereka beralasan bahwa ibadah wajib saja 

sudah cukup. Padahal, ibadah sunah bisa menambal kekurangan pada ibadah wajib. Mereka 

itu yang menganut prinsip ekonomi : menggunakan modal sekecil-kecilnya dan berharap 

mendapat keuntungan sebesar-besarnya. 

 

Waktu sholat-sholat wajib merupakan momen yang paling ditunggu dan mereka segera 

bergegas menuju masjid─jika kondisi memungkinkan. Lagi-lagi, mereka itu yang merindukan 

kehangatan kebersamaan. Setelah sholat wajib ditunaikan, mereka ambil mushaf dari 

kantongnya, lalu mereka baca perlahan-lahan dengan irama yang syahdu. Adapun orang 

yang setelah mendirikan sholat, lalu ia celingak-celinguk ke sekelilingnya. Setelah dirasa 

aman, lalu ia merebahkan tubuhnya begitu saja di dalam masjid. Mungkin orang itu terlalu 

lelah setelah tahajud semalam suntuk─positive thinking. 

 

Mendekati waktu berbuka, ada mereka yang sibuk menyiapkan takjil untuk para jamaah dan 

membantu membagikan takjil kepada teman-temannya. Mereka itu yang berprinsip bahwa 

pemimpin adalah pelayan umat. Rasanya, belum puas jika belum melayani jamaah sore itu. 

Adapun yang menyiapkan wadah besar untuk menampung makanan dan takjil gratisan dari 

masjid. Mereka itu yang berprinsip bahwa kesempatan tidak akan datang dua kali. Maka, 

kesempatan emas itu harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Adapun yang 

memanfaatkan waktu ngabuburit sambil ngemil kuaci. Itu menandakan bahwa mereka 

sedang tidak berpuasa atau mungkin terlarut dalam nuansa “kelupaan yang indah”. 

 

⧠⧠⧠ 
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Ramadhan 12 : Ramadhan Itu Ibarat Oase… 
Ahad, 12 Ramadhan 1431 H / 22 Agustus 2010 

Oleh : Rizal Dwi Prayogo 

 

Jika kehidupan adalah gurun pasir, diri kita sebagai seorang pengelana, maka Ramadhan 

adalah oasenya. Ramadhan adalah oase tempat mengisi kembali energi jiwa yang telah lelah 

bergelut dengan fatamorgana hidup, penuh tipuan, dan kadang memanipulasi pandangan 

kita. Oase bukan sembarang oase. Oase yang bisa menjadi tempat berteduh dari teriknya 

hidup, berkontemplasi sejenak untuk merenungkan jejak langkah yang telah diambil, dan 

merencanakan jejak-jejak langkah berikutnya. 

 

Ramadhan itu ibarat oase tempat kita singgah sejenak, sebulan saja, untuk menikmati 

jamuan Allah dalam berbagai bentuk kenikmatan ibadah. Bukan jamuan biasa. Jamuan 

teristimewa yang dipersembahkan bagi makhluknya yang beriman. Hanya orang beriman 

yang diserukan untuk menikmati jamuan ini. Seperti tercantum dalam ayat-Nya yang suci, 

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan untuk kamu berpuasa …” 

 

Ramadhan merupakan momen bagi kita untuk menikmati jamuan dalam kekhusyuan 

ibadah, doa, lantunan syahdu ayat-ayat Al-Quran yang keluar dari mulut sewangi minyak 

kesturi, mengisi energi jiwa yang sempat futur, dan menumbuh-suburkan keimanan yang 

terus berkelanjutan. Jamuan itu─pada hakikatnya─sedang mempersiapkan perbekalan kita 

pada perjalanan─bisa jauh, bisa dekat─berikutnya. 

 

Perjalanan kehidupan ibarat traveling terbesar, dan traveling tentunya membutuhkan 

perbekalan yang memadai. Di oase Ramadhan inilah kita sedang mempersiapkan bekal, 

mengisi energi ruhiyah, dan melihat kembali peta hidup yang menjadi arah dalam 

perjalanan kita. Di oase ini para pengelana menanti momen-momen indah malam seribu 

bulan, menikmati janji Allah pada salahsatu kenikmatan orang yang berpuasa : saat berbuka, 

dan menikmati syahdunya lantunan ayat-ayat Al-Quran pada malam dan siang hari. Di oase 

Ramadhan ini pula para pengelana membersihkan diri dari segala kekotoran duniawi, 

sejuknya air oase telah melunturkan dosa-dosa, air oase membekas di wajah sebagai saksi 

bagi orang yang selalu menjaga wudhu. Pintu Ar-Rayyan pun terbuka. 

 

Perjalanan berikutnya yang akan mereka tempuh merupakan perjalanan yang amat berat. 

Banyak sekali rintangan yang akan menghalau. Tipuan dunia masih menghantui, godaan 

makhluk masih terus akan merongrong hingga hari kiamat, dan fatamorgana itu akan tetap 

terlihat sehingga akan terus melenakan manusia dari tujuan hidup sebenarnya. Terlebih lagi, 

sang pengelana tidak mengetahui usia perjalanannya. Entah ia akan sampai pada tujuannya 

atau tidak, tergantung pada ke-istiqomah-an dirinya selama perjalanan. 
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Perjalanan berat dan panjang tidak mungkin dijalani seorang diri. Sang pengelana 

membutuhkan teman yang akan selalu mengingatkannya jika melenceng dari peta tujuan 

hidup. Teman yang akan selalu mendampinginya sebagai perwujudan dari ikatan ukhuwah 

yang kuat, sebagai pengingat dalam kebaikan dan kesabaran. Tidak hanya itu, teman 

perjalanan juga akan membantu sang pengelana menghadapi ketakutan. 

 

Ramadhan tempat memantapkan hati kita untuk kembali kepada jalan yang lurus dan 

meneguhkan hati untuk mencapai tujuan yang paling hakiki─menuju keridhoan Allah. Kita 

berharap pula di ujung perjalanan nanti kita dapat melihat wajah Allah di surga-Nya yang 

telah dijanjikan untuk orang yang bertakwa─sebagai tujuan akhir dari Ramadhan. Seperti 

dalam ayat suci-Nya, “ … agar kamu bertakwa.” 

 

Ya Rahman ya Rahim, tunjukilah kami jalan yang lurus menuju keridhoan-Mu, bukan jalan 

mereka yang tersesat dan bukan pula jalan mereka yang Kau murkai. Ya Tuhan kami, 

janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri 

petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena 

sesungguhnya Engkau-lah Maha Pemberi (karunia). 

 
⧠⧠⧠ 
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Ramadhan 13 : Ramadhan Melatih Diri Menjadi “Orang Sibuk” 
Senin, 13 Ramadhan 1431 H / 23 Agustus 2010 

Oleh : Rizal Dwi Prayogo 

 

Ramadhan seolah telah menjadi “sihir” bagi masyarakat. Seketika bisa mengubah pola 

kebiasaan dan siklus hidup masyarakatnya. Jarang sekali kita jumpai kekosongan kegiatan di 

bulan Ramadhan ini. Sejak subuh sudah mulai terasa kehangatannya, hingga malam yang 

terus terasa denyut kehidupan masyarakatnya. Seolah mesin bandul yang tak henti-hentinya 

bergerak. Tak berkesudahan. 

 

Jamuan Allah pada bulan Ramadhan ini begitu istimewa. Setiap kebaikan dilipatgandakan, 

setiap satu huruf dari ayat Al-Quran dihitung sebagai sepuluh kebaikan, dan tentu yang 

ditunggu-tunggu adalah jamuan di sepuluh malam terakhir : lailatul qodar. Namun, sekali 

lagi, jamuan itu hanya disuguhkan kepada orang-orang yang beriman. Bersyukurlah kita 

mendapat jamuan istimewa itu. 

 

Saking istimewanya jamuan Ramadhan, sebagai tamu, tentu kita tidak akan menyia-

nyiakannya begitu saja. Setiap tamu benar-benar memanfaatkannya dengan baik. Setiap 

tamu benar-benar menjadi sangat sibuk menjemput keberkahan itu. Setiap tamu telah 

terlarut dalam nuansa kesibukan dalam kebaikan. Kita akan merasa memiliki waktu justru 

saat kita berikan untuk kebaikan. Namun, akan hilang bila diisi keburukan. 

 

“Barangsiapa tidak menyibukkan diri dengan kebaikan, 

niscaya ia akan disibukkan dengan keburukan.” 

 

Apabila kita pasif─tidak menyibukkan diri dengan kebaikan─maka kita akan terus 

dibombardir oleh para pegiat maksiat dengan serangan dosa dan tipuan. Ramadhan inilah 

yang merupakan momen bagi kita untuk menggerakkan seluruh potensi dan energi sehingga 

membuat kita menjadi orang yang sibuk. Tidak sekedar sibuk, tapi sibuk dalam berbuat 

kebaikan. Dengan begitu celah keburukan─mudah-mudahan─tidak ada tempat lagi dalam 

diri kita. Seakan kita tidak punya waktu lagi untuk melakukan keburukan. 

 

Mari kita ubah paradigma. Yakinlah, apabila kita tidak melakukan kebaikan, niscaya celah itu 

akan diisi oleh keburukan. Kekosongan hati akan diisi oleh apa pun atau siapa pun yang 

mendominasi. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa, maaf, pengangguran adalah kejahatan 

terselubung. 

 

Nah, Ramadhan inilah momen yang pas bagi kita untuk menjadi orang sibuk, tentu sibuk 

dalam kebaikan. Sehingga pada nantinya kita akan terbiasa dengan kesibukan─dalam 

kebaikan─dan bukan hal yang tidak mungkin pada nantinya kesibukan─dalam 

kebaikan─membuat kita tidak punya waktu lagi untuk melakukan keburukan. Ibarat gelas 
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yang diisi dengan air dan minyak, jika kita terus-menerus mengisi gelas tersebut dengan 

air─simbol kebaikan─maka lama-kelamaan minyak akan tumpah dari gelas dan hanya air lah 

yang ada di dalam gelas itu. Begitulah hati, jika terus-menerus kita isi dengan kebaikan, 

maka keburukan akan sirna layaknya minyak yang tumpah tak berbekas. 

 

⧠⧠⧠ 
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Ramadhan 14 : Ramadhan Sebagai Madrasah Pendidikan Karakter 
Selasa, 14 Ramadhan 1431 H / 24 Agustus 2010 

Oleh : Rizal Dwi Prayogo 

 

Inti dari permasalahan bangsa yang sedang melanda Indonesia kini berakar pada karakter 

manusianya. Pernyataan ini juga diperkuat oleh tulisan-tulisan Ratna Megawangi dalam 

bukunya “Semua Berakar Pada Karakter”. Ratna Megawangi begitu fokus pada 

pengembangan karakter manusia, atau lebih dikenal dengan gagasannya tentang 

pendidikan holistik berbasis karakter. Saya ingin menyangkut-pautkan konsep yang dibawa 

oleh Ratna Megawangi tadi dengan momentum bulan Ramadhan. 

 

Salahsatu solusi untuk membuat pendidikan moral menjadi lebih efektif adalah 

menyandingkanya dengan pendidikan karakter. Pendidikan moral biasanya hanya sekedar 

menyentuh aspek pengetahuan─knowing the good─(Islam/kognitif), belum menyentuh pada 

aspek amal (iman/psikomotorik) dan sikap (ihsan/afektif). Sesuai dengan tiga tingkatan 

dalam Islam : Islam, iman, dan ihsan. Seseorang dapat disebut sebagai orang yang 

berkarakter apabila tingkah lakunya sesuai dengan kaidah moral. 

 

Pendidikan karakter─menurut definisi─adalah pendidikan untuk membentuk kepribadian 

seseorang melalui pendidikan budi pekerti yang hasilnya terlihat nyata dalam tindakan 

nyata seseorang─seperti kejujuran, tanggung jawab, kerja keras, dsb (Lickona, 1991). Jadi 

karakter itu erat kaitannya dengan kebiasaan yang kerap dimanifestasikan dalam tingkah 

laku. 

 

Karakter juga ibarat otot (muscle memory-myelin) dan otot-otot tersebut akan menjadi 

lembek jika tidak pernah dilatih dan akan menjadi tangguh jika sering dilatih. Layaknya 

seorang binaragawan. Namun, itu saja tidak cukup. Seseorang yang terbiasa berbuat baik 

belum tentu menghargai pentingnya nilai-nilai moral. Misalnya, seseorang yang menahan 

dirinya dari berkata dusta, belum tentu karena menjunjung tinggi moral, mungkin saja 

perilaku itu dilakukan karena ada maksud lain, niat karena makhluk umpamanya. Oleh 

karena itu, membangun karakter manusia berarti kita berbicara juga tentang aspek desiring 

the good─keinginan untuk berbuat baik. 

 

Tidak berhenti sampai disitu, keinginan untuk berbuat baik (desiring the good) bersumber 

juga dari kecintaan untuk berbuat baik (loving the good). Memang, menumbuhkan kedua 

aspek tersebut tidaklah mudah dan memerlukan kondisi lingkungan yang sangat kondusif. 

Lagi-lagi, saya tidak pernah bosan menuliskan ini, Ramadhan merupakan bulan 

momentum─juga kondusif─bagi kita untuk bisa memperbaiki diri dan menumbuhkan aspek 

knowing the good, desiring the good, dan loving the good. 
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Ramadhan begitu terasa keberkahannya. Terasa sekali pembinaan diri di bulan Ramadhan 

ini. Ramadhan telah menjadi semacam madrasah besar bagi kita untuk mau belajar dan 

terus memperbaiki diri. Ramadhan sebagai madrasah tempat kita menempa diri dengan 

ilmu, amal, dan keinginan untuk selalu berbuat yang terbaik. Bukan hal yang tidak mungkin, 

karakter manusia akan berkembang dari yang asalnya hanya sekedar mengetahui (knowing 

the good), kemudian akan menjelma menjadi suatu hasrat ingin beramal baik (desiring the 

good). Pembiasaan berbuat baik (acting the good) tersebut akan menjelma lagi menjadi 

suatu kecintaan terhadap hal-hal yang baik (loving the good). 

 

Sebuah masyarakat yang budayanya tidak memerhatikan pentingnya mendidik good habits 

(melakukan kebiasaan berbuat baik), akan menjadi masyarakat yang terbiasa dengan 

kebiasaan buruk. Karakter-karakter baik yang terbentuk dari momentum Ramadhan 

kemudian akan membentuk perilaku masyarakat yang baik pula. Nah, Ramadhan 

merupakan momen yang sangat kondusif untuk membangun karakter pribadi. Ramadhan 

sebagai madrasah pendidikan karakter yang akan menumbuhkan aspek knowing the good, 

desiring the good, acting the good, dan loving the good. Bukan hal yang mengada-ngada, 

bahwa karakter masyarakat yang terbina menjadi baik saat Ramadhan akan berpengaruh 

besar pada pembangunan karakter bangsa. 

 
 

⧠⧠⧠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S p i r i t  o f  R a m a d h a n  | 25 

 

Ramadhan 15 : Bening 
Rabu, 15 Ramadhan 1431 H / 25 Agustus 2010 

Oleh : Rizal Dwi Prayogo 

 

Tentu kawan-kawan sudah pernah bermain dengan anak balita. Entah kenapa setiap 

melihatnya, ada rasa terhibur hati ini. Entah kenapa setiap kali mendengar suaranya, seakan 

ada kesejukan di hati ini. Ada sesuatu yang membedakan, pasti ada sesuatu yang 

membedakan. Mungkin karena hatinya masih bening sehingga terpancar auranya, mungkin 

karena jiwanya masih suci sehingga akan membuat teduh mata orang yang melihatnya. 

Tidak ada kepura-puraan, tampil apa adanya. Mungkin inilah yang dinamakan pancaran 

kebeningan hati. 

 

Jika hati diibaratkan sebuah rumah dan cahaya matahari diibaratkan sebagai pancaran 

hikmah maka dosa-dosa kita lah yang akan menutup cahaya-cahaya itu untuk bisa masuk ke 

dalam jendela rumah kita. Dosa-dosa kita lah yang menyebabkan pintu-pintu hikmah itu 

tertutup sehingga lama-kelamaan hati akan mati (qolbun mayyit). Dosa-dosa kita yang 

membuat satu titik hitam yang kemudian akan menjadi noda legam jika terus dibiarkan. Hati 

yang mati diibaratkan sebagai rumah yang tidak ada cahaya yang masuk ke dalamnya, 

suasana di dalam rumah akan terasa lembab, banyak jamur, dan pengap. Bayangkan jika 

hati kita yang seperti itu, naudzubillah. 

Kembali ke cerita tentang anak balita. Manusia mana yang tidak akan senang melihatnya, 

manusia mana yang tidak sejuk hatinya ketika melihatnya dan mendengar suaranya? 

Mungkin hanya orang-orang apatis yang tidak peduli. Lalu, keistimewaan apa yang ada pada 

balita itu sehingga membuat orang-orang yang melihatnya akan merasa sejuk hatinya? 

Ibarat rumah tadi, setiap bayi yang terlahir dalam keadaan suci dari dosa. Orang-orang yang 

bersih dari dosa, ia akan membuka jendela-jendela hatinya untuk bisa menerima pancaran 

matahari hikmah sehingga hatinya akan selalu hidup dan memancarkan aura positif dan 

menyejukkan. Jika ada noda setitik pun, maka dengan cepat dan mudah sudah bisa 

terdeteksi.  

Bayi yang suci akan memancarkan kesejukan karena hatinya masih bening, setiap orang 

yang melihatnya dan mendengar suaranya akan terhibur karena pancaran dari kebeningan 

hati. Hati yang bening akan memancarkan kebeningan juga. Sebaliknya, hati yang tertutup 

oleh dosa akan memancarkan kebusukan sehingga orang-orang kurang senang melihatnya. 

Aura negatif terpancar dari kebusukan hatinya. 

Dengan keluguannya, tidak ada kepura-puraan yang dirahasiakan. Dengan kepolosannya, 

tidak ada kepalsuan yang disembunyikannya. Semua akan terpancar, semua terjadi apa 

adanya. Itulah yang membuat setiap orang akan menerimanya dengan apa adanya pula. 

Sekali lagi, hati yang bening akan memancarkan kebeningan pula. Hati yang bening 

tersingkap dari tabir kegelapan yang menutupi kejernihan pandangan kita menuju-Nya. 



S p i r i t  o f  R a m a d h a n  | 26 

 

Ramadhan 16 : Ramadhan Sebagai Madrasah Bagi Manusia 

Pembelajar 
Kamis, 16 Ramadhan 1431 H / 26 Agustus 2010 

Oleh : Rizal Dwi Prayogo 

 

Ramadhan bisa dikatakan juga sebagai bulan momentum bagi seseorang untuk 

meningkatkan kualitas dirinya dengan ilmu. Kentara benar perbedaan masyarakat yang pada 

awalnya─sebelum Ramadhan─belum terbiasa untuk mengikuti kajian ilmu atau kegiatan 

pembinaan keislaman, kini─saat Ramadhan─mulai membiasakan dirinya dengan aktivitas 

kajian mencari ilmu. Sebuah langkah yang baik untuk mengawali kebiasaan-kebiasaan yang 

baik. 

 

Media-media kajian ilmu pun semakin mudah didapat di bulan Ramadhan ini, mulai dari 

buku─tersedia banyak diskon, seminar, ceramah, hingga kultum─kuliah tunggu maghrib─di 

televisi. Kita baca atau dengar kajian ilmu tersebut untuk memantik gagasan dan inspirasi. 

Lalu cari berbagai referensi. Kristalkan menjadi pemahaman. Ikat dalam bentuk tulisan. Lalu, 

kita tularkan lewat amal nyata. Ilmu tidak boleh berhenti pada tahap merasa, ia punya 

punya tanggung jawab untuk dibagi. 

 

Kunci dunia adalah ilmu dan mengejar akhirat pun perlu dengan ilmu, maka menuntut ilmu 

menjadi wajib bagi setiap muslim. Selain untuk memperluas cakrawala berpikir, ilmu pun 

berfungsi sebagai pupuk iman. Bisa kita bayangkan tanaman yang tidak pernah diberi pupuk, 

maka ia akan layu secara cepat atau lambat. Begitu juga halnya dengan manusia, jika tidak 

“memupuki” diri dengan ilmu, maka kita pun bisa “layu” sebelum berkembang. 

 

Dalam proses belajar mencari ilmu, tentu kita tidak dapat menghindari pertemuan dengan 

kesalahan. Setiap orang yang belajar pasti pernah melakukan kesalahan, karena pada 

hakikatnya dari kesalahan pun kita sedang belajar untuk menjadikan diri lebih baik. Dalam 

proses belajar, tidak harus kita menemui kesuksesan di ujung pengembaraan kita, bisa saja 

kita menemui kegagalan. Namun, pada hakikatnya proses pengembaraan itu lah yang 

menjadi media pembelajaran bagi kita. 

 

“Orang yang salah karena berbuat masih lebih baik daripada orang yang tidak pernah 

salah karena tidak pernah berbuat.” 

 

Menjadi manusia pembelajar berarti selalu sibuk dengan aktivitas belajar. Tidak mesti 

berbentuk fisik. Entah itu belajar dari alam, belajar dari kondisi kemasyarakatan, ataupun 

belajar dari lingkungan terdekat kita. Belajar dengan menulis─menurut 8th Habit─akan lebih 

menguatkan alam bawah sadar kita. Menulis dengan memilah kata, memilih kalimat, 

mengikat makna, dan menggandakan kebermaknaannya dengan membagikan. Menurut 

Ibnul Jauzy, menulis adalah salah satu amal jariyah sesudah mati. 
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Sekali lagi, saya tidak bosan-bosannya menuliskan ini : Ramadhan adalah bulan momentum 

bagi kita untuk memulai kebiasaan-kebiasaan yang baik. Terasa begitu mudahnya fasilitas 

bagi kita untuk mencari ilmu. Sangat disayangkan jika kemudahan-kemudahan itu tidak 

dapat kita manfaatkan dengan baik. Maka, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan bagi 

yang membaca tulisan ini untuk sama-sama memanfaatkan media pembelajaran saat 

Ramadhan ini dengan baik. Belajar untuk menjadi manusia pembelajar yang diharapkan bisa 

memberi manfaat sebesar-besarnya bagi orang lain. 

 

Menurut Arvan Pradiansyah, belajar bukan sekedar to learn (mencari gelar atau kebutuhan 

mental), tapi juga to act (untuk meningkatkan amal), to teach (untuk bisa mengajarkan), to 

share (untuk bisa berbagi), dan to leave a legacy (untuk memenuhi kebutuhan spiritual. 

Maka, lagi-lagi saya mengingatkan diri saya sendiri dan bagi yang membaca tulisan ini, mari 

kita sama-sama berjuang untuk tidak membiarkan hidup kita tanpa cita-cita mulia dan 

marilah kita berjuang untuk meninggalkan warisan yang berharga setelah kita mati suatu 

saat nanti. 

 

“Harapan Enong adalah ingin pandai berbahasa Inggris meski semua orang mengatakan 

sudah sangat terlambat untuk belajar dan tak ada gunanya pintar bahasa Inggris. Ingin 

bicara dengan siapa? Orang-orang itu telah melupakan bahwa belajar tidaklah melulu 

untuk mengejar dan membuktikan sesuatu, namun belajar itu sendiri adalah perayaan 

dan penghargaan pada diri sendiri. Pasti hal itu yang dialami Enong.” ─Andrea Hirata : 

Dwilogi Padang Bulan hal. 197 

 

⧠⧠⧠ 
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Ramadhan 17 : Refleksi Nuzulul Quran 
Jumat, 17 Ramadhan 1431 H / 27 Agustus 2010 

Oleh : Rizal Dwi Prayogo 

 

Saya mendapatkan pelajaran berharga bahwa jika kita memiliki niat yang belum lurus 

karena Allah, maka kita akan kecewa jika hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita 

harapkan. Awalnya, saya mengira Aa Gym yang akan mengisi ceramah tadi malam, tapi 

kenyataannya lain. Namun, “insiden” kecil itu justru menjadi refleksi bagi saya untuk selalu 

meluruskan niat dalam menuntut ilmu, bahwa dengan siapa pun kita belajar, pada 

hakikatnya ilmu itu datang dari Allah. 

 

Berhubung malam tadi adalah malam ke-17 Ramadhan, maka isi ceramahnya pun tidak 

terlepas dari Al-Quran─sebagai peringatan Nuzulul Quran. Merujuk pada surat Al-

Insyirah─surat ke 94, Ustadz Dudi Muttaqien menyampaikan materi yang ringan untuk 

dicerna dan terasa mengalir untuk dipahami. Beliau mengajarkan bahwa tidak ada sesuatu 

yang sulit jika kita berpedoman pada Al-Quran, justru manusia sendiri lah yang membuat 

kesulitan bagi dirinya sendiri. 

 

Permasalahan bangsa yang sering berlalu-lalang di hadapan kita adalah bukti bahwa kita 

sudah jauh dari Al-Quran. Pedoman hidup yang ada di dalam Al-Quran dianggap tidak sesuai 

dengan zaman, maka maraklah penghinaan terhadap Islam akibat ulah umat Islam itu 

sendiri. Merasa bisa menyelesaikan masalah sendiri, padahal Al-Quran telah menyajikan 

solusi yang begitu indah. Al-Quran adalah solusi. Islam juga solusi. 

 

Maraknya perjudian, perzinahan, pembunuhan dan kriminalitas lainnya di masa kini 

merupakan fenomena yang mirip dengan masa jahiliyah. Pada masa itu Muhammad bin 

Abdullah─sebelum menjadi Rasul─pergi ke Gua Hiro untuk menyendiri. Kemudian datanglah 

Malaikat Jibril membekap badan beliau dan mulai memasukkan wahyu pertama ke dalam 

dadanya. Rasulullah terperanjat, Malaikat Jibril terus mendesak, “iqro, iqro, iqro.” Namun, 

Rasulullah yang tidak bisa baca tulis kelimpungan, tapi kemudian Allah memudahkan 

Rasulullah untuk menerima wahyu tersebut, walaupun momen itu merupakan momen yang 

sangat berat bagi Rasulullah. 

 

Dalam proses pengajaran wahyu kepada umat manusia, Rasulullah sering mendapatkan 

rintangan, dianggap tidak waras, bahkan dianggap tukang sihir. Namun, Allah lagi-lagi 

memberi kesejukan bagi Rasulullah dan umatnya di ayat 1, 2, dan 3 pada surat Al-Insyirah. 

 

“Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu? 

Dan Kami telah menurunkan beban darimu 

Yang memberatkan punggungmu.” 
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Pada hakikatnya, ujian adalah tangga. Entah itu tangga turun atau naik, tergantung 

bagaimana kita memilih. Apakah akan turun dengan ujian itu ataukah akan naik tingkat? 

Lagi-lagi, Allah memberi kesejukan bagi Rasulullah dan umatnya dalam lanjutan surat Al-

Insyirah. 

 

“Dan Kami tinggikan sebutan namamu bagimu.” 

 

Dalam tafsirnya, meninggikan nama nabi Muhammad saw di sini maksudnya adalah 

meninggikan derajat dan mengikutkan namanya dengan nama Allah dalam kalimat 

syahadat, menjadikan taat kepada nabi termasuk taat kepada Allah. Sungguh begitu 

mulianya Rasulullah. Hal ini juga mengajarkan kita bahwa untuk menjadi manusia yang 

mulia di hadapan Allah, maka kita harus memiliki kapasitas diri. Kapasitas diri yang baik tidak 

didapat secara mudah, tapi harus melalui berbagai ujian. Ujian itu lah yang membangun 

kapasitas dan karakter diri kita. 

 

Memang, semakin tinggi pohon akan semakin kencang angin yang menerpa. Namun, Allah 

menenangkan hati kita melalui lanjutan surat Al-Insyirah. Tidak hanya sekali Allah 

menyebutkannya, tapi dua kali secara berurutan. Seolah menjadi penegasan bagi kita yang 

masih belum merasa yakin akan kemudahan dari-Nya. 

 

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan 

sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.” 

 

Namun, berhati-hati lah dengan kehidupan kita yang dirasa serba mudah karena 

kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan lambat-laun akan mengikis karakter kita. Setiap 

kemudahan akan mengikis daya juang dan melemahkan mentalitas kita. Cara untuk 

mensyukuri kemudahan adalah terus-menerus berupaya dengan meningkatkan kapasitas 

diri dan menyerahkan hasilnya kepada Allah, sesuai dengan dua ayat terakhir dari surat Al-

Insyirah. 

 

“Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan),  

kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain 

Dan Hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.” 

 

Begitulah Allah telah menjaga Al-Quran hingga sampai kepada kita. Allah pun 

mengisyaratkan kepada kita melalui ayat yang pertama kali turun kepada Rasulullah bahwa 

perintah pertama adalah iqro─bacalah─dan makhluk pertama adalah kalam─pena. Ini 

mengisyaratkan kepada kita untuk tidak berhenti belajar dan menuntut ilmu yang pada 

hakikatnya mengantarkan kita kepada kemudahan hidup di dunia dan selamat di akhirat. 
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Dan yang menjadi pertanyaan bagi kita, pertanyaan ini saya todongkan untuk diri saya 

sendiri dan saya refleksikan bagi yang membaca tulisan ini (terus terang saya merasa berat 

bertanya seperti ini) : Sudahkah kita membaca Al-Quran hari ini? Mari kita sama-sama 

berjuang untuk tidak membiarkan Al-Quran kita teronggok di sudut meja dan berdebu 

karena tidak pernah kita sentuh. Biarkanlah debu itu menempel di jari-jari kita dan kita 

berharap kandungan Al-Quran akan menempel di hati kita. Amin. 

 

⧠⧠⧠ 
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Ramadhan 18 : Mumpung (Masih) Ramadhan 
Sabtu, 18 Ramadhan 1431 H / 28 Agustus 2010 

Oleh : Rizal Dwi Prayogo 

 

Ramadhan telah memasuki hari yang ke-18. Entah apakah pergeseran waktu ini terasa atau 

tidak, tapi yang pasti waktu tidak pernah bisa diajak berkompromi. Romantika Ramadhan 

yang dirasakan bergantung pada bagaimana cara seseorang memanfaatkan setiap 

waktunya. Ada yang biasa-biasa saja, ada yang luar biasa─saking disibukkan dengan 

kebaikan, tergantung bagaimana kita memilih pilihan itu. Namun, satu hal yang pasti, kita 

tidak bebas memilih konsekuensinya. 

 

Ramadhan tak ubahnya adalah nama bulan diantara sebelas bulan Islam lainnya. Namun, 

bulan yang satu ini teramat istimewa untuk kita lewatkan begitu saja tanpa makna. Ada 

semacam setrum yang akan menggetarkan hati para manusia yang merindukannya. 

Ramadhan juga telah menjadi magnet kerinduan bagi setiap orang yang pernah melaluinya 

dengan sukses. Kita─umat muslim─seolah masuk karantina besar yang akan menggodok 

setiap insan menjadi pribadi yang bertakwa, seperti yang dijanjikan Allah dalam ayat-Nya 

yang mulia, “… agar kamu bertakwa.” 

 

Lalu yang menjadi pertanyaan kini adalah bagaimana kabar Ramadhan kita sampai hari ini? 

Apakah masih membakar ataukah sudah terpadamkan oleh hawa nafsu dunia? Apakah 

masih idealis dengan target-target Ramadhan kita atau sudah berubah menjadi realistis 

karena terkalahkan oleh kesibukan dunia? Tentu, pertanyaan ini akan menjadi semacam 

todongan yang akan menggertak kita─khususnya diri saya sendiri─dari kelalaian. 

 

Saya begitu terkesan dengan orang-orang yang totalitas dalam memanfaatkan bulan 

Ramadhan ini. Mereka tidak pernah terlihat menganggur dari kebaikan, selalu sibuk dalam 

beramal. Mereka tidak pernah lalai untuk ikut memakmurkan masjid Allah, bahkan selalu 

menjadi langganan shaf terdepan. Mulut mereka pun tak pernah berhenti komat-kamit dari 

membaca Al-Quran, tidak pernah luntur dengan komitmen “1 Day 1 Juz”-nya. Tangan 

kanannya pun sibuk mengulur, sedangkan tangan kirinya disembunyikan rapat-rapat. 

Sungguh mengagumkan! 

 

Namun, dibalik itu ada juga yang menganggap bahwa bulan Ramadhan tak ada bedanya 

dengan bulan-bulan yang lain. Yang menjadi pembeda adalah makan dan minum saja, 

seperti yang pernah disabdakan Rasulullah, “Banyak orang yang berpuasa tapi hanya 

mendapat lapar dan haus saja..”. Tidak ada sesuatu yang spesial untuk dilalui. Tidak ada 

amal unggulan yang dilakukan. Kesehariannya tak ubahnya seperti grafik lurus mendatar, 

monoton! 
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Tentu hal ini menjadi refleksi bagi kita─khususnya diri saya sendiri, apakah di hari yang ke-18 

ini kita sudah memaksimalkan segala potensi diri kita? Ataukah masih enggan karena 

menganggap Ramadhan tahun depan masih akan ada. Apakah target-target Ramadhan yang 

kita rencanakan dan susun dengan indah lalu kita hias di dinding kamar telah berhasil kita 

penuhi? Tentu, pertanyaan ini seyogianya tidak perlu dijawab dengan kata-kata. 

 

Pertanyaan-pertanyaan tadi telah menjadi refleksi bagi saya, apakah saya sudah ikut 

memakmurkan masjid-Nya dalam setiap waktu sholat berjamaah─jika kondisi 

memungkinkan? Apakah sudah membasahi lisan dengan bacaan-bacaan Al-Quran? Apakah 

tangan kanan saya sudah dibiasakan untuk mengulur daripada menengadah (meminta)? 

Dan masih banyak sederet pertanyaan yang jika pertanyaan itu perlu dijawab secara tertulis, 

maka saya akan malu dibuatnya karena masih belum ada apa-apanya. 

 

Saya tidak akan bosan menuliskan bahwa Ramadhan adalah momentum. Inilah saatnya bagi 

kita untuk mentransformasi diri menjadi pribadi bercahaya. Pribadi yang selalu siap dengan 

tantangan zaman. Bulan-bulan berikutnya merupakan ajang pembuktian terhadap kualitas 

keimanan kita, apakah tetap tangguh ataukah terombang-ambing lalu tenggelam ditelan 

zaman? Ramadhan inilah saatnya. Mumpung (masih) Ramadhan karena kita tidak tahu 

kapan datangnya ajal. Mumpung (masih) menikmati Ramadhan, bulan yang menjadi 

karantina untuk melahirkan pribadi-pribadi yang bertakwa─la’allakum tattaqun. 

 

⧠⧠⧠ 
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Ramadhan 19 : Bersafari Masjid 
Ahad, 19 Ramadhan 1431 H / 29 Agustus 2010 

Oleh : Rizal Dwi Prayogo 

 

Bulan mana selain Ramadhan yang secara signifikan menghidupkan aktivitas masjid? Bulan 

mana selain Ramadhan yang secara nyata menggiring masyarakat untuk memakmurkan 

masjid? Barangkali ini merupakan salah satu sudut keberkahan bulan Ramadhan. Bulan yang 

akan (lebih) menghidupkan urat nadi umat untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang 

produktif. Terlebih lagi aktivitas itu dalam rangka memakmurkan masjid. Memakmurkan 

rumah-rumah Allah. 

 

Ramadhan akan melatih diri kita untuk lebih mencintai masjid. Segala aspek pembinaan dan 

ibadah yang kita jalani selalu berdekatan dengan masjid. Baik itu pada saat sholat 

berjamaah, mengikuti kajian majelis taklim, berbuka puasa bersama, hingga sholat isya dan 

tarawih berjamaah. Secara tidak langsung, Ramadhan (seharusnya) membuat kita selalu 

berdekatan dengan masjid. Alangkah indahnya nuansa Ramadhan dengan memakmurkan 

masjid-masjid-Nya 

 

Masjid tidak hanya sekedar melaksanakan ibadah ritual saja (ibadah vertikal), seperti sholat 

dan membaca Al-Quran, tapi juga merupakan sarana bagi kita untuk melakukan ibadah 

sosial (ibadah horizontal). Bagaimana tidak? Masjid merupakan tempat silaturahmi paling 

manjur. Bayangkan saja, puluhan bahkan ratusan orang berdatangan ke masjid untuk 

melaksanakan sholat berjamaah, dari momen itulah kita bisa saling menyapa dengan salam, 

sapa, atau bahkan bertemu dengan teman lama. Sungguh indah ukhuwah yang terjalin 

karena sama-sama mencintai masjid. 

 

Mungkin, bagi sebagian orang, Ramadhan merupakan ajang untuk melakukan safari masjid. 

Bersafari untuk mencari masjid-masjid terbaik. Berkeliling untuk merasakan indahnya 

silaturahmi di masjid-masjid yang bertebaran di muka bumi. Merasakan nuansa Ramadhan 

dari sudut pandang yang berbeda. Dengan begitu, kita akan lebih merasakan indahnya 

Ramadhan. Kita akan lebih merasakan indahnya persaudaraan yang terjalin dari satu masjid 

ke masjid lainnya. 

 

Dari safari masjid itu, kita juga dapat mengambil pelajaran dari masjid dan berbagai kearifan 

lokalnya. Seperti kata peribahasa, “lain ladang lain belalang, lain lubuk lain ikannya” yang 

artinya lain tempat akan berlainan juga budayanya. Tentu, kita dituntut untuk bisa 

beradaptasi dengan kearifan lokal itu. Kita pun dapat belajar untuk saling menghargai dan 

memaklumi budaya dari masing-masing masjid. Ada yang mengeraskan dzikir setelah sholat, 

ada yang cukup dalam hati saja. Ada masjid yang memberikan waktu untuk sholat sunah 

sebelum sholat wajib, ada masjid yang langsung menegakkan sholat wajib setelah adzan 

dikumandangkan. Begitulah warna citarasa yang mengajarkan kita untuk saling menghargai. 
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Bersafari masjid pun dapat menambah pengalaman dan wawasan kita dalam mengenal 

manajemen masjid yang baik. Kita bisa membanding-bandingkan antara masjid yang satu 

dengan masjid yang lain. Mana diantara masjid-masjid yang telah kita singgahi itu yang 

merupakan masjid yang terbaik manajemennya. Manajemen masjid yang baik itu bisa kita 

lihat dari segi pelayanan jamaahnya, kebersihan masjidnya, tingkat kemakmuran masjidnya, 

kenyamanan para jamaah, kualitas bacaan imam, hingga kualitas penceramah di masjid 

yang bersangkutan. 

 

Selain itu, kita akan lebih mengenal budaya-budaya masjid yang mengandung unsur bid’ah. 

Untuk kemudian bisa menjadi pelajaran bagi kita agar tidak turut melestarikannya. Adapun 

masjid yang menggunakan karpet berbentuk sajadah. Secara psikologis, menurut saya 

kurang baik. Mengapa? Karena jamaah akan terpaku pada karpet berbentuk sajadah itu 

sehingga akan melonggarkan barisan sholat. Bukankah Rasulullah menyuruh kita untuk 

merapatkan barisan? Sebaiknya lantai ataupun karpet untuk sholat tidak mengandung unsur 

pembatasan, cukup batas antar shaf saja, selebihnya polos saja. Jika setelah selesai sholat 

berjamaah dan kita ingin bersalaman, pastikan tidak mengganggu jamaah yang sedang zikir. 

Jangan sampai juga colekan tangan kita─meminta salaman─mengganggu jamaah yang 

sedang khusyu berdoa. Sebaiknya tahan hingga beres berzikir dan berdoa, baru silakan 

bersalaman. 

 

Adapun masjid yang jamaahnya masih terbiasa melakukan sholat berjamaah secara estafet. 

Jamaah yang masbuk akan mengikuti jamaah di sampingnya (yang juga masbuk) setelah 

imam utama selesai sholat, otomatis barisan mundur satu per satu. Maka, barisan sholat 

menjadi tidak beraturan. Begitulah seterusnya. Seolah melakukan sholat dengan imam yang 

di-estafet-kan. Adapun masjid yang jamaahnya masih belum mengindahkan jamaah utama. 

Mereka membentuk shaf baru padahal jamaah utama belum selesai mendirikan sholatnya. 

Semacam jamaah yang membuat kavling sendiri. 

 

Mungkin, itulah “sedikit” hikmah yang bisa kita dapatkan dari masjid-masjid Allah yang 

bertebaran di muka bumi. Selebihnya, masjid masih memiliki pesona dan fungsi yang 

powerful di tengah-tengah masyarakat. Jika merujuk pada masa Rasulullah, selain digunakan 

sebagai tempat ibadah, masjid juga dijadikan sebagai tempat untuk bersilaturahmi, tempat 

membuat strategi perang, tempat bermusyawarah, tempat menyampaikan ilmu, dan 

sebagai pusat dakwah. Begitu besar keutamaan masjid dan orang yang memperbanyak 

langkahnya menuju masjid, seperti sabda Rasulullah : 

 

“Barangsiapa yang hendak pergi ke masjid hendak sholat berjamaah, maka satu langkah 

menghapus kesalahan dan satu langkah lagi dituliskan baginya suatu kebaikan (diangkat 

derajatnya), baik dikala pergi maupun pulang.” (HR Ahmad dan Ibnu Hibban) 
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Dan juga seperti yang tercantum dalam Al-Quran : 

 

“Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan 

Hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) 

selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang 

yang mendapat petunjuk.” (Q.S At-Taubah[9] : 18) 

 

Masih banyak keutamaan-keutamaan lain tentang masjid, mari kita gali hikmahnya dan 

mudah-mudahan Allah mempermudah langkah dan niat kita untuk tetap memakmurkan 

masjid. Semoga Ramadhan ini menjadi semacam pelatuk yang akan memicu kita menjadi 

pemakmur masjid. Amin. 

 

⧠⧠⧠ 
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Ramadhan 20 : Mematahkan Sugesti Sesat Produktivitas Saat 

Ramadhan 
Senin, 20 Ramadhan 1431 H / 30 Agustus 2010 

Oleh : Rizal Dwi Prayogo 

 

Ada sugesti yang menyeruak ke permukaan masyarakat bahwa ibadah puasa di bulan 

Ramadhan akan sangat melelahkan sehingga bisa mengurangi produktivitas kerja. Rasanya, 

sugesti sesat itu perlu kita renungkan kembali jika kita melihat sejarah, khususnya peristiwa-

peristiwa bersejarah yang terjadi di bulan Ramadhan. Dalam perjalanan sejarah umat 

Muslim, sejarah mencatat prestasi-prestasi gemilang yang menunjukkan tingginya 

produktivitas umat. 

 

Bulan Ramadhan dianggap sebagai bulan kelesuan fisik karena tidak terpenuhinya 

kebutuhan jasmani─makan dan minum─pada siang hari. Sejarah mencatat dengan tinta 

emas peristiwa-peristiwa gemilang itu : Perang Badar; Perang Tabuk; Penaklukan Spanyol di 

bawah kepemimpinan Thariq bin Ziyad yang berani membakar kapal armadanya; Fathu 

Makkah; hingga proklamasi kemerdekaan RI yang terjadi pada 9 Ramadhan. Kesemua 

peristiwa itu merupakan bukti tingginya produktivitas saat Ramadhan. 

 

Peristiwa-peristiwa itu juga telah mematahkan sugesti tentang bulan Ramadhan sebagai 

penyebab turunnya tingkat produktivitas meskipun masih menjadi fenomena yang unik di 

kalangan masyarakat. Sugesti sesat itu secara tidak langsung dan tidak sadar telah 

ditularkan melalui sistem pendidikan kita. Misalnya, sekolah-sekolah─mulai dari SD hingga 

SMA─memberlakukan jam belajar yang lebih pendek dari biasanya, ditambah lagi dengan 

libur saat menjelang Ramadhan dan akhir Ramadhan. 

 

Hal ini secara tidak langsung telah menjadi pencitraan bagi masyarakat─khususnya anak 

sekolah─bahwa Ramadhan adalah bulan yang melelahkan sehingga perlu dikurangi jam 

produktifnya. Padahal, justru Ramadhan bisa menjadi momentum untuk meningkatkan 

produktivitas kerja karena jam produktif kita tidak “diganggu” oleh waktu makan─khususnya 

makan siang. Waktu makan siang bisa digantikan dengan membaca─buku, Al-

Quran─sembari beristirahat. 

 

Namun, dengan tidak adanya waktu makan siang justru sebagian orang menggantinya 

dengan waktu tidur. Bisa kita lihat ketika setelah sholat dzuhur, masjid-masjid justru 

dipenuhi oleh orang-orang yang menggelepar. Mungkin orang itu menganut prinsip 

“tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah” yang diragukan keshohihannya. Jika tidurnya 

saja dikatakan ibadah, lalu bagaimana dengan aktivitasnya? Rasa kantuk itu datang karena 

kita tidak mengisinya dengan kegiatan. Sebenarnya, jika tubuh kita terus dibiasakan aktif 

bergerak, tubuh akan membuat siklus baru yang dari asalnya malas-malasan menjadi ingin 

terus beraktivitas. Memang, harus melalui pembiasaan dan perlu tekad yang kuat. 
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Turunnya produktivitas juga disebabkan oleh pelemahan atau kekalahan mental. Kondisi 

inilah yang sangat berkontribusi pada tingkat aktivitas kita. Ketika kita berolahraga, 

sebenarnya tidak hanya melatih fisik, tapi juga melatih mental agar tidak lembek oleh 

keterbasan fisik. Begitulah Ramadhan, melalui ibadah puasa akan melatih mental kita untuk 

tetap tangguh ketika merasa kelelahan. Mental dan tekad yang kuat akan mengalahkan 

keterbatasan fisik. Ramadhan merupakan bulan ketika mental setiap Muslim dibangun dan 

ditata sehingga mencapai derajat terbaik (takwa).  

 

Disamping itu, Ramadhan juga merupakan ajang perlombaan, berlomba-lomba dalam 

kebaikan. Setiap kebaikan yang dilakukan akan diganjar dengan balasan yang berlipat-lipat. 

Selain itu, Ramadhan pun merupakan bulan obral pahala. Jika ganjarannya sudah semewah 

ini, manusia mana yang tidak ingin mendapatkannya? Ramadhan pun merupakan bulan 

untuk me-tune up tubuh kita dari toksin-toksin sehingga akan membuat tubuh kita lebih 

sehat. Justru inilah yang (seharusnya) menjadi motivasi bagi kita untuk meningkatkan 

produktivitas saat Ramadhan.  

 

⧠⧠⧠ 
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Ramadhan 21 : Ramadhan Akan Membantumu Berhenti Merokok, 

Percayalah! 

Selasa, 21 Ramadhan 1431 H / 31 Agustus 2010 

Oleh : Rizal Dwi Prayogo 

 

Saya yakin kebiasaan merokok yang dilakukan oleh sebagian orang diawali dengan masa 

coba-coba, orang menyebutnya iseng. Berawal dari melihat lingkungan terdekatnya, lalu 

otaknya mulai teracuni dengan sugesti “Jika tidak merokok, maka tidak jantan”, kemudian 

angan-angannya mulai menggebu untuk menghisap “Tuhan 9 cm” itu, lalu ketika menghisap 

asap untuk pertama kalinya, ia terbatuk-batuk. Namun, ia malah bangga karena telah 

mendapat predikat jantan. 

 

Perbuatan yang terus dilakukan berulang-ulang kemudian mengkristal menjadi habit, dari 

habit itulah kemudian berkembang menjadi karakter yang mengakar, sulit sekali diubah. 

Selain itu, efek nikotin dari rokok pun akan membuat jerat candu. Hingga secara tidak sadar, 

rokok sudah dianggap sebagai kebutuhan. Lalu, timbullah sugesti “Sepertinya ada yang 

kurang jika belum merokok”. 

 

Saya yakin, orang-orang terdekat perokok aktif pun sangat menginginkan agar ia berhenti 

merokok. Selain karena faktor pertimbangan kesehatan, orang-orang di lingkungan 

terdekatnya pun sangat merindukan udara segar, tanpa tercemar asap rokok. Maka, inilah 

keburukan merokok nomor 1 : membabat hak orang lain untuk menggirup udara segar. 

 

Selain itu, mari kita pertimbangkan dari segi psikologis. Saya pernah mendengar langsung 

salah satu alasan orang merokok, katanya merokok akan membuat hati lebih tenang. Lagi-

lagi perlu saya katakan (tuliskan), itu hanyalah sugesti sesat. Ketenangan hati yang dirasakan 

tidak lebih dari panjangnya batang rokok, semakin memendek batang rokoknya─karena 

dihisap─akan semakin pendek pula ketenangan yang dirasakan. Ketenangan sejati itu adalah 

ketika kita yakin kepada Allah, percayalah. 

 

Dilihat dari segi ekonomi pun, merokok akan menghambat para perokok untuk hidup 

sejahtera. Coba bayangkan, jika sehari merokok hingga dua bungkus, maka pengeluaran 

untuk rokok akan habis sekitar (kurang lebih) 20.000 per hari. Dalam sebulan, pengeluaran 

akan mencapai 600.000 per hari. Jika saja pengeluaran untuk rokok ditabung untuk biaya 

haji atau umroh, akan lebih memberdayakan! Saya pun merasa heran dengan orang-orang 

yang berdemo menuntut gaji yang memadai, tetapi masih sempat-sempatnya membeli 

rokok. Justru rokok itulah yang menjadi penyebab gajinya tidak memadai. 

 

Tidak perlulah saya menjabarkan secara detail dan merunut kepada pakar kesehatan ihwal 

bahaya merokok itu. Saya yakin para perokok itu pun sudah mengetahuinya, tapi saya tidak 

yakin para perokok itu bisa membaca. Pasalnya, di setiap bungkus rokok tertulis peringatan 
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ihwal bahaya merokok, tapi tidak digubris. Alangkah baiknya produsen rokok dengan 

jujurnya menuliskan peringatan itu. Tidak heran jika pedagang yang jujur pasti akan laku 

dagangannya. Mungkin, peringatan bahaya merokok itu perlu ditambahkan kalimatnya : 

 

“Merokok dapat menyebabkan kanker, impotensi, gangguan kehamilan, janin, tidak 

terkabulnya doa, mengundang hujatan dari orang lain, lebih dekat kepada pemborosan, 

ketidak-efektif-an waktu, dan tidak ada manfaatnya.” 

 

Saya yakin para perokok itu pun ingin sekali berhenti merokok. Apalagi orang-orang 

terdekat yang menyayanginya, percayalah. Mintalah orang terdekat Anda (khususnya para 

perokok) untuk selalu memperingatkan Anda ketika merokok. Hal tersulit yang menghalangi 

orang berhenti merokok ialah kurangnya kemampuan untuk mengendalikan diri (self-

control). Asal kemampuan self-control-nya bagus, ditambah ada kemauan kuat untuk 

berubah, maka efek adiktif atau kecanduan nikotin sebenarnya bukanlah hal yang terlalu 

sulit dilawan.  

 

Nah, Ramadhan inilah saatnya. Ramadhan inilah momen yang tepat untuk berhenti 

merokok. Puasa yang dijalani akan membentuk mental self control yang baik. Puasa akan 

melatih diri untuk menahan dari segala hal yang tidak berguna. Puasa justru akan membuat 

orang yang menjalaninya sibuk dengan kebaikan dan kebiasaan itu akan mengakar dalam 

diri lalu menggantikan kebiasaan lama yang tidak baik (dalam konteks ini : merokok). Puasa 

akan membentuk pribadi yang bertakwa dan menurut sabda Rasulullah, “Merupakan tanda 

baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya (HR. 

Tirmidzi)”. Jika sudah terlepas dari rokok, maka tidak ada lagi waktu yang terbuang percuma 

hanya untuk sekedar menghisap habis “Tuhan 9 cm” itu. Percayalah, ini masalah kemauan 

dan tekad yang kuat! Saya siap membantu Anda. 

 

⧠⧠⧠ 
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Ramadhan 22 : Berharap Pada Seribu Purnama 
Rabu, 22 Ramadhan 1431 H / 1 September 2010 

Oleh : Rizal Dwi Prayogo 

 

Purnama menggantung di langit malam kotaku 

Temani aku menyusuri jalan pulang 

Tiba-tiba aku rindu purnama di sudut-sudut jiwaku 

Masihkah ia bersemayam disana? 

yang akan temaniku pulang selama-lamanya. 

 

Apa kabar kondisi Ramadhan Anda hari ini? Semoga selalu diberi kekonsistenan dalam 

menjalankannya. Ibarat perlombaan marathon, Ramadhan telah memasuki fase-fase 

terakhir yang akan menentukan manusia-manusia pilihan yang akan menjadi juara sejati. 

Hukum alam pun berbicara, seleksi alam berlaku disini. Stamina keimanan seseorang diuji di 

akhir-akhir Ramadhan ini. Jika Ramadhan ini perlombaan marathon, orang yang memiliki 

stamina (keimanan) prima lah yang akan terus melesat hingga garis finish. 

 

Seleksi alam itu pun bisa kita lihat dari fenomena masyarakat kita. Di awal-awal bulan 

Ramadhan, masjid-masjid hampir selalu penuh oleh jamaah, masjid menjadi “pelampiasan” 

euphoria Ramadhan. Namun, semakin bergesernya waktu, maka semakin bergeser pula 

shaf-shaf jamaah. Konsentrasi masyarakat telah berpindah ke pasar, tempat-tempat 

perbelanjaan, hingga terminal. Padahal di sepuluh hari terakhir ini, Allah menjanjikan bahwa 

di sana ada lailatul qadar, malam yang lebih utama dari seribu bulan.  

 

Kekonsistenan seseorang dalam beribadah bisa terlihat di akhir-akhir Ramadhan ini. Akan 

terlihat mana yang memiliki stamina (keimanan) prima. Maka dari itu, sepuluh malam 

terakhir Ramadhan menjadi momen yang amat dirindukan bagi para pengembara spiritual 

sejati. Mereka menanti dengan harap-harap cemas akan malam seribu bulan yang dijanjikan 

Allah. Malam yang akan menggetarkan hati sanubari.  

 

Malam yang sangat dinantikan oleh mereka yang rindu akan kesucian jiwa. Malam yang 

diinginkan oleh jiwa-jiwa para pencari Tuhan. Malam yang menjadi primadona. Malam yang 

lebih baik dan lebih utama dari seribu bulan, seperti dalam penggalan ayat-Nya yang mulia, 

“Lailatul Qodar itu lebih baik daripada seribu bulan (Al-Qodr : 3)”. Curahan segala kebaikan 

dan keutamaan akan diturunkan pada malam itu.  

 

Ramadhan akan bergegas menuju akhir hitungan. Allah pun tak menjanjikan apa-apa untuk 

Ramadhan tahun depan. Entah apakah kita masih disertakan oleh Nya atau tidak. 

Menangislah untuk Ramadhan yang akan hilang. Biar butir bening itu menjadi saksi di hari 

akhir kelak. Biar ratapan pilu itu menjadi saksi di hari pembalasan. Bersedihlah untuk dosa-
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dosa yang belum diampuni, sedangkan kita─khususnya saya─masih menambahnya dengan 

stok dosa baru. 

 

Mari kita tuntaskan fase terakhir ini dengan gemilang karena besok waktu akan bergerak 

makin cepat, Ramadhan semakin jauh berlari. Secara tidak sadar, gerbang akhir Ramadhan 

tiba-tiba harus kita masuki juga. Sebelum semuanya terlambat dan sebelum semuanya 

berujung pada penyesalan. Mari kita sama-sama berjuang dan saling mengingatkan untuk 

totalitas dalam memanfaatkan sepuluh malam terakhir ini. Mudah-mudahan derajat takwa 

yang dijanjikan Allah itu bisa kita raih sehingga menjadikan kita manusia yang paripurna.  

 

Rasulullah mengajarkan kita untuk selalu membaca doa indah ini : 

 

Allahumma innaka ‘afuwwun tuhibbul ‘afwa fa’fu’anni… 

Ya Allah, Engkau adalah Dzat yang Maha Pengampun lagi mencintai ampunan.  

Maka, ampunilah aku.. 

 

⧠⧠⧠ 
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Ramadhan 23 : Maukah Keimanan Kita Ditukar? 
Kamis, 23 Ramadhan 1431 H / 2 September 2010 

Oleh : Rizal Dwi Prayogo 

 

Kadang kita tidak pernah menyadari bahwa sesungguhnya nikmat yang paling besar─yang 

kita miliki─adalah nikmat Iman dan Islam. Kenikmatan yang selama ini kita rasakan (masih) 

hanya sebatas nikmat harta kekayaan, ilmu yang bermanfaat, usia, dan kenikmatan lain 

yang berlabel dunia. Memang, pada dasarnya setiap yang kita peroleh adalah nikmat, tapi 

bisa saja nikmat itu berubah menjadi laknat karena tidak mampu disikapi dengan baik. 

 

Menyikapi nikmat yang baik adalah dengan bersyukur, walau hanya sebatas mengucap 

Alhamdulillah. Allah pun menjanjikan bahwa setiap kita mensyukuri kenikmatan dari-Nya, 

maka akan semakin bertambah kenikmatan itu. Tidak hanya bertambah secara lahiriyah, 

tapi juga akan bertambah dalam bentuk ketenangan hati. 

 

Namun, terkadang kita lupa untuk mensyukuri nikmat yang paling besar─iman dan Islam. 

Pernahkah kita menyadari seberapa besarnya nikmat Iman dan Islam ini? Saking besarnya 

nikmat itu, kita tidak mampu menuliskannya walau dengan isi tinta sebanyak samudra dan 

kertas dari kayu-kayu pohon dunia ini. Iman dan Islam yang melekat pada diri kita akan 

melahirkan ketenangan hati, itulah salah satu contoh “kecil” kenikmatan yang “tidak 

terasa”. 

 

Pernahkah kita berada dalam suatu lingkungan yang jauh dari nilai-nilai religiusitas tapi 

masih mengokohkan hati kita untuk tetap menjalankan kebaikan? Lagi-lagi, itulah 

kenikmatan dari iman dan Islam yang kita miliki. Ketika adzan berkumandang, ada orang-

orang yang langsung bergegas memperbanyak langkahnya menuju masjid, ada juga orang-

orang yang seolah menutup telinganya, tak menggubris. Pun perasaan tidak ingin tertinggal 

shalat berjamaah adalah contoh lain dari kenikmatan iman dan Islam. 

 

Kadang ada orang yang merasa dirinya “tidak berguna” jika belum memberi manfaat untuk 

orang lain, ada pula orang yang merasa biasa-biasa saja, malah sibuk mengharapkan 

bantuan orang lain. Perasaan “tidak berguna” itulah yang merupakan suatu bentuk 

kenikmatan lain dari Iman. Ketika berada dalam lingkungan yang maksiat, hati kita terus 

membunyikan “alarm” untuk segera melawan kemaksiatan itu. Lagi-lagi, itu merupakan 

suatu bentuk kenikmatan dari Iman. 

 

Ada orang yang memanfaatkan waktu luangnya dengan bermain kartu atau sesuatu hal 

yang kurang bermanfaat, tapi ada juga orang yang memanfaatkan waktu luangnya dengan 

membaca─buku atau Al-Quran─dan ia merasa lebih bahagia dengan kegiatan membacanya. 

Keasyikan dalam kebaikan itulah yang menjadi kenikmatan baginya. Sungguh besar sekali 

kenikmatan Iman dan Islam bagi kita, tapi kadang kita─khususnya saya─tidak menyadarinya. 
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Lalu, yang menjadi pertanyaan adalah : maukah keimanan kita ditukar dengan kenikmatan 

duniawi? Jawabnya : Harus mau! Mengapa? Karena keimanan kita─khususnya saya─ini tidak 

ada apa-apanya, jadi saya mau keimanan yang tidak ada apa-apanya ini ditukar dengan 

keimanan yang lebih baik sekaligus mendapatkan kenikmatan duniawi sebagai kendaraan 

untuk lebih mensyukuri nikmat dari-Nya. 

 

Nah, Ramadhan─apalagi di malam-malam terakhir ini─adalah momen yang tepat bagi kita 

untuk merenungkan kembali nikmat Iman dan Islam yang bersemayam dalam diri kita. 

Ramadhan saat yang kondusif untuk menumbuhkan (lagi) dan mengokohkan keimanan kita 

melalui amalan-amalan Ramadhan. Contoh amalan-amalan itu adalah : memperbanyak 

amalan sunah, menghadiri majelis ilmu, selalu muroqobah, memperbanyak doa dan zikir, 

dan berinteraksi dengan Al-Quran. 

 

Semoga Ramadhan ini akan menjadikan kita seperti kepompong yang bersemayam dalam 

medan kontemplasi untuk mengadakan perubahan-perubahan diri yang berarti dan 

kemudian muncul menjadi kupu-kupu yang indah. Amin. 

 

"Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan 

kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang 

Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. 

Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang 

yang berserah diri." (Q.S Al-Ahqof[46] : 15) 

 

⧠⧠⧠ 
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Ramadhan 24 : Sisipkan Kami Dalam Doa-doa Panjangmu, Kawan… 
Jumat, 24 Ramadhan 1431 H / 3 September 2010 

Oleh : Rizal Dwi Prayogo 

 

Kekuatan dan kemampuan manusia sangatlah terbatas 

Kekuatan dan kemampuan Allah tidak pernah memiliki batas.. 

 

Ada sisi keterbatasan manusia, tidak semua hal bisa terjangkau olehnya melalui sekedar 

usaha. Keberhasilan yang dicapai tanpa ada upaya vertikal menuju Allah hanya akan 

melahirkan kesombongan dalam diri manusia. Merasa diri hebat, merasa dirinya yang paling 

mulia. Hingga pada akhirnya, ia akan kembali merengek juga kepada Allah ketika menemui 

jalan buntu. 

 

Kita memang berbeda dengan Allah dalam segala dimensi. Dia memberi tanpa henti, kita 

malah meminta tanpa henti. Dia akan senang jika hamba-Nya meminta kepada-Nya, tapi 

kita malah tidak senang jika terus dimintai oleh sesama manusia. Dia tidak pernah tidur 

untuk mendengarkan permohonan hamba-Nya, tapi kita sedikit-sedikit tidur. 

 

Doa sebagai media komunikasi kita kepada Allah, tempat kita mencurahkan segala pernak-

pernik dunia. Ini merupakan wujud kasih sayang Allah kepada hamba-hamba-Nya. Allah 

tidak akan membiarkan manusia berada dalam kebimbangan dan kecemasan ketika 

menghadapi permasalahan hidup di dunia. Manusia pada hakikatnya lemah, membutuhkan 

tempat bersandar dan pijakan untuk berkeluh-kesah. Doa sekaligus sebagai perwujudan dari 

penghambaan diri kepada-Nya. Doa adalah senjata orang mukmin. Doa adalah fasilitas kita. 

 

Kawan, begitu lembutnya Allah berbicara kepada kita melalui Al-Quran bahwa Dia itu dekat 

dan Dia mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Allah itu pemalu, Dia malu jika tidak 

mengabulkan doa jika ada hamba-Nya yang berdoa. Allah tidak pernah tidur, pelankanlah 

suara kita dalam berzikir dan berdoa karena kita tidak sedang memohon kepada Tuhan yang 

tuli dan jauh. 

 

Kawan, dalam fase terakhir Ramadhan ini, marilah kita perbanyak doa untuk kebaikan diri 

kita sendiri, keluarga, masyarakat, dan bangsa Indonesia. Allah tidak pernah menyalahi janji-

Nya. Jangan pernah bosan berharap kepada-Nya, jangan pernah jengah untuk mengulang-

ngulang doa, bukankah Allah lebih menyukai doa yang diulang-ulang? Bagaimana jika belum 

terkabul? Yakinlah, Allah masih senang mendengar doa-doa kita dan tanpa kita sadari 

melalui aliran doa-doa kita, Allah telah menyingkirkan sekian keburukan dan akan 

mendatangkan kebaikan yang tidak kita minta. 

 

Biarkanlah untaian doa-doa itu terus mengalir dari lisan kita, biarlah lisan kita selalu basah 

oleh pengharapan, biarkan air mata berderai menemani, biarkan ia menjadi jalan 
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terbukanya pintu Lailatur Qodar. Allah tidak pernah bingung dengan apapun yang kita minta 

pada-Nya. Malah Dia bertanya ketika kita tidak mau memohon kepada-Nya. Kawan, mari 

kita manfaatkan malam-malam terakhir Ramadhan ini dengan memperbanyak doa. Jika ada 

harapan yang belum terkabul, jika ada permohonan yang masih menggantung, dan jika 

masih ada keinginan yang belum menjadi nyata, jangan ragu-ragu untuk meminta kepada 

Dzat yang Maha Mengabulkan Doa. Sisipkan pula kami dalam doa-doa panjangmu, Kawan. 

 

Ya Rabb.. 

Yang Maha Menggetarkan Hati, 

Alangkah nikmatnya bermunajat kepada-Mu 

Membangkitkan bulu roma, meneteskan air mata, membuat hati gerimis 

Alangkah indahnya, 

Membayangkan Engkau tersenyum kepada kami 

Membayangkan Engkau melebarkan tangan 

Tanda menerima kami 

 

Biarlah dosa kami selangit 

Tak sanggup bumi menopang 

Biarlah semua tidak peduli terhadap kami 

 

Ya Rabb… 

Satu hal yang kami minta dari-Mu 

Dari Dzat yang tak pernah sanggup menolak 

Dari Dzat yang pemalu 

Mengembalikan tangan hamba-hamba-Nya dengan kehampaan 

Tanamkan keyakinan di dada ini, di hati ini 

Di sela-sela pikiran buruk kami 

Di setiap tiupan prasangka buruk kami 

Bahwa Engkau Maha Pengampun 

Dan menyukai pengampunan 

Maka, ampunilah kami… 

 

⧠⧠⧠ 
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Ramadhan 25 : Ramadhan yang Mabrur 
Sabtu, 25 Ramadhan 1431 H / 4 September 2010 

Oleh : Rizal Dwi Prayogo 

 

Kawan, apa kabar Ramadhanmu hingga hari ini? Mudah-mudahan tidak sekedar baik, tapi 

luar biasa. Saya mendapatkan pelajaran berharga dari ceramah tadi pagi di masjid DT 

tentang ciri-ciri mabrurnya Ramadhan yang kita jalani. Hal ini juga menjadi bahan evaluasi 

bagi kita─khususnya saya─dalam menjalani Ramadhan tahun ini. 

 

Ciri-ciri mabrurnya Ramadhan bagi seseorang akan menghasilkan 5S : 

1. Salimul Aqidah (Akidah yang semakin baik) 

Ramadhan akan menempa diri kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. 

Ditandai dengan semakin kuatnya ikatan hati kita kepada Allah. Semakin kuat ikatan 

itu, akan semakin rindu kita kepada Allah. Dalam praktiknya, kita akan merasa sedih 

jika melewatkan momen-momen ibadah. Merasa sedih jika tertinggal sholat 

berjamaah, merasa menyesal karena terlewat sholat dhuha, dan contoh lainnya yang 

membuat kita menyesal jika melewatkan momen kebaikan. 

 

2. Salimul Ibadah (Ibadah yang semakin baik) 

Bagaimana dengan kondisi ibadah kita? Apakah bertambah kualitas dan 

kuantitasnya? Hal ini juga yang menjadi parameter mabrur-tidaknya Ramadhan kita. 

Jika pada saat sebelum Ramadhan masih melewatkan ibadah-ibadah sunah, maka 

Ramadhan ini adalah momen yang tepat untuk meningkatkan amalan-amalan sunah. 

Entah itu sholat dhuha, membaca Al-Quran, sholat rawatib, ataupun amalan-amalan 

sunah lainnya. 

 

3. Salimul Akhlak (Akhlak yang semakin baik) 

Mabrur-tidaknya Ramadhan juga bisa dilihat dari parameter akhlak kita. Apakah 

semakin hari semakin baik, atau masih seperti dulu, sama saja? Memang, karakter 

seseorang itu sulit untuk diubah, karakter menjadi suatu barang yang unik dari setiap 

manusia. Namun, walaupun karakter cenderung “permanen” atau istilahnya “dari 

sononya begitu”, tapi akhlak seseorang dapat diperbaiki. Melalui Ramadhan, akhlak 

kita akan dibina hingga melahirkan kesalehan sosial (horizontal) dan ketakwaan 

(vertikal). 

 

4. Salimul Fiqr (Pemikiran yang semakin baik) 

Kualitas pemikiran seseorang dipengaruhi oleh ilmu yang dia terima dan dari kondisi 

lingkungannya. Ilmu yang didapat bisa bersumber dari bahan bacaan, tontonan, 

majelis taklim, bangku formal hingga pergaulan. Ilmu yang didapat akan mengakar 

menjadi pemahaman yang melandasi pola pikirnya, lalu pola pikir itu akan 

melahirkan suatu tindakan yang berujung pada karakter seseorang. Semakin baik 



S p i r i t  o f  R a m a d h a n  | 47 

 

ilmu yang didapat, akan semakin baik pemikiran seseorang. Ramadhan menjadi 

ajang pembelajaran yang berharga untuk meningkatkan kapasitas pemikiran 

seseorang. 

 

5. Salimun Nafs (Jiwa yang semakin baik) 

Jika merujuk pada pepatah “mensana in corpore sano” : di dalam tubuh yang sehat 

terdapat jiwa yang kuat, maka Ramadhan adalah momen yang tepat untuk 

menyehatkan tubuh dan jiwa sekaligus. Bagaimana tidak? Para ahli kesehatan pun 

bersepakat bahwa puasa dapat meningkatkan kesehatan seseorang. Dari tubuh yang 

sehat itu, seseorang dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya secara 

maksimal. Selain itu, puasa dapat menahan hawa nafsu seseorang sehingga jiwanya 

akan terlatih untuk menghindari kesia-siaan─yang merupakan tanda baiknya seorang 

muslim. Dari kombinasi dua kesehatan tubuh dan jiwa itu, kemudian akan 

melahirkan manusia yang paripurna. 

 

Nah, yang menjadi pertanyaan adalah : adakah kelima tanda-tanda itu bersemayam pada 

sudut-sudut diri kita─khususnya saya pribadi? Apakah Ramadhan ini telah membina diri 

kita─khususnya saya─menjadi pribadi yang mabrur? Tidak perlu dijawab dengan kata-kata. 

Mari kita sama-sama mengoptimalkan sisa-sisa Ramadhan yang kian menipis untuk 

mengejar tanda-tanda kemabruran itu. Semoga kita digolongkan ke dalam hamba-Nya yang 

bertakwa. Amin. 

 

⧠⧠⧠ 
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Ramadhan 26 : Memilih Menjadi Golongan Minoritas 
Ahad, 26 Ramadhan 1431 H / 5 September 2010 

Oleh : Rizal Dwi Prayogo 

 

Mungkin kawan-kawan sudah pernah mendengar atau membaca kisah ini. Kisah tentang 

khalifah Umar bin Khatab ra yang bertemu dengan seorang Badui di pasar. Lalu Umar 

mendengarkan lelaki Badui itu sedang melantunkan doa yang dianggapnya aneh. Begini 

doanya, “Ya Allah, jadikanlah aku ke dalam golongan hamba-Mu yang sedikit (minoritas).”  

 

Demi mendengar doa yang aneh itu, kemudian Umar memukul Badui itu dengan cambuknya 

seraya berkata, “Apa maksudmu dengan doamu itu?” kemudian Badui itu pun menjawab, 

“Wahai Amirul Mukminin, ketahuilah bahwa Allah telah berfirman : Dan sedikit dari hamba-

hamba-Ku yang bersyukur (Q.S Saba : 13), maka aku memohon kepada-Nya agar 

menjadikan aku termasuk golongan mereka yang sedikit itu.” Lalu Umar merenung seraya 

menggumam kepada dirinya sendiri, “Semua orang telah menjadi lebih mengerti tentang 

agama daripada daripada dirimu, wahai Umar.” 

 

Begitulah sang Badui memaknai arti kata sedikit itu. Memilih menjadi pribadi minoritas yang 

unggul ketimbang memilih menjadi pribadi yang biasa-biasa saja seperti mayoritas manusia. 

Begitu pun Ramadhan, bulan yang seolah menjadi seleksi alam bagi segenap umat Muslim 

untuk memilah dan memilih umat muslim yang benar-benar konsisten hingga penghabisan. 

Seleksi alam itu sangat kentara di penghujung Ramadhan ini. 

 

Jika kita mengingat kembali saat awal-awal Ramadhan, bagaimana penuhnya masjid-masjid 

oleh jamaah tarawih, bagaimana riuhnya waktu subuh, hingga kesibukan ibadah-ibadah 

lainnya. Lambat-laun, pelan tapi pasti, secara perlahan intensitas itu pun berkurang. Barisan 

sholat berjamaah mulai menyusut ke depan, yang menjadi pemakmur masjid hanya orang 

yang itu-itu saja, menandakan para kontestan lain telah gugur sebelum pertandingan 

sesungguhnya. 

 

Begitulah, mayoritas masyarakat sudah mulai beralih konsentrasi ke pusat-pusat 

perbelanjaan, jalan raya (mudik), hingga sibuk dengan pekerjaan dapurnya. Dalih mereka 

adalah untuk mempersiapkan Idul Fitri. Justru itu terjadi ketika Ramadhan memasuki masa-

masa klimaksnya. Masa-masa dimana Allah menjanjikan Lailatur Qodar. Ibarat undian, sang 

kontestan melewatkan kesempatan emas untuk mendapatkan grand prize-nya. Hanya 

orang-orang “terpilih” yang masih konsisten bertahan hingga garis akhir. Itu pun hanya 

sedikit, golongan minoritas. 

 

Maka, perlu kita pertanyakan kembali tentang makna “Idul Fitri” yang selama ini dianut oleh 

(mayoritas) masyarakat kita. Idul fitri selama ini dimaknai sebagai “menjadi manusia baru”, 

tapi makna “baru” masih sebatas pada tampilan fisik, bukan hati. Oleh karena itu, mayoritas 
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masyarakat kita disibukkan dengan membeli baju lebaran, membeli aksesoris baru, hingga 

hal-hal kecil pun rasanya belum pas jika belum membeli baru. Telah terjadi pergeseran nilai 

tentang makna back to fitrah. Maka, jangan heran jika tidak merasakan perubahan yang 

berarti selepas masa Ramadhan. 

 

Di samping itu, orang-orang yang tetap bertahan hingga menjelang penghabisan Ramadhan 

bisa dihitung dengan jari. Hanya sedikit orang-orang yang bertahan, merekalah golongan 

minoritas. Hanya sedikit pula yang mengoptimalkan malam-malam terakhir Ramadhan 

dengan beritikaf di masjid, mereka pun termasuk golongan minoritas. Maka, jangan heran 

jika yang benar-benar mendapat predikat “Idul Fitri” adalah mereka dari golongan 

minoritas.  

 

Sedikit orang yang konsisten hingga akhir. Sedikit yang mau bertahan. Sedikit yang mau 

berjuang. Yang minoritas inilah yang menjadi pengharum Islam, pelopor perubahan, 

penggerak kebaikan. Sedikit tapi berkualitas, itulah keberkahan. Yang minoritas itulah yang 

menentukan. Bisa jadi sukses besar kita ditentukan oleh potensi kecil kita. Mungkin masih 

terpendam belum digali dan dimanfaatkan. Mungkin dari golongan minoritas inilah yang 

bisa menjadi cikal bakal perubahan golongan mayoritas ke arah yang lebih baik.  

 

Lalu, kita memilih golongan yang mana? 

 

⧠⧠⧠ 
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Ramadhan 27 : Tentang Makna “Mudik ke Kampung Halaman” 
Senin, 27 Ramadhan 1431 H / 6 September 2010 

Oleh : Rizal Dwi Prayogo 

 

Rasanya, kita perlu berbangga kepada bangsa kita sendiri karena memiliki berbagai macam 

tradisi. Tradisi yang menjadi andalan di penghujung Ramadhan ini adalah mudik. Tradisi 

yang benar-benar hanya ada di Indonesia, saban tahun. Mudik telah menjadi kesibukan 

tersendiri yang menjadi fenomenan budaya yang menarik. Berbondong-bondong 

masyarakat bergerak serentak menuju kampung halamannya masing-masing, hanya demi 

satu maksud : merayakan hari sakral di tempat mereka berasal. Kampung halaman telah 

menjadi semacam ruang masa lalu. 

 

Kampung halaman menjadi suatu teritorial eksotis yang dipertentangkan dengan kota. 

Dia─kampung halaman─diimajinasikan sebagai tempat berteduh untuk mendapatkan rasa 

aman eksistensial dan menemukan kembali inspirasi. Dia merupakan pelepasan dari 

cengkeraman kota yang penuh hiruk-pikuk dan segala aroma persaingannya. Kampung 

halaman adalah sebuah tempat perenungan manusia tentang hakikat darimana ia berasal, 

tentang hakikat awal kejadian manusia. 

 

Kesadaran ini memiliki sangkut-pautnya dengan penafsiran ihwal kesakralan Idul Fitri, 

puncak dari proses pembersihan jiwa─melalui proses Ramadhan─saat manusia lahir kembali 

dan mencapai fitrahnya sebagaimana awal mulanya. Tempat bermula inilah yang dibaratkan 

pada kampung halaman dan keluarga. Maka, jangan heran jika budaya mudik ini terus 

berlangsung setiap tahun, entah sejak kapan dan siapa pencetusnya. 

 

Jangan heran pula, jika sebagian (besar) orang yang mudik rela melakukan apapun demi 

mencapai kampung halamannya. Gerak serentak para pemudik membuat urat nadi 

perekonomian semakin berdenyut kencang. Segala hambatan tak pernah menyurutkan 

keinginan untuk hadir di kampung halaman karena mudik adalah upaya untuk 

menghadirkan tubuh di kampung halaman. Hadirnya tubuh di kampung halaman tak bisa 

diwakilkan oleh kecanggihan alat komunikasi atau kemajuan teknologi apapun. Kehadiran 

menjadi mutlak. 

 

Mudik juga dapat dipandang sebagai ritual tahunan manusia urban untuk kembali 

bersilaturahmi dengan masa lampau─disimbolkan oleh kampung halaman tempat dia 

berasal. Masyarakat merantau ke berbagai penjuru daerah untuk mengadu nasib, 

“diceraikan” dari kampung halamannya oleh kewajiban mencari nafkah. Pada suatu saat, 

harus ada perayaan sebagai momen untuk kembali berkumpul. Perayaan apa yang lebih 

besar dari momen Idul Fitri? Di momen magnetis itulah, semua berkumpul untuk 

bernostalgia tentang kenangan-kenangan lama dan merencanakan pencapaian-pencapaian 

baru. 
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Dalam konteks masa kini, ketika teknologi menjadi sandaran, dikotomi kampung halaman 

dan kota adalah jarak yang semakin kabur, menjadikan dunia serasa datar dan tak berbatas. 

Keduanya hanya dipisahkan oleh jarak secara fisik, tapi tidak secara kultural. Teknologi 

informasi dan tontonan televisi telah menjadi sihir yang merasuki budaya masyarakat. 

Nuansa kampung halaman tidak lagi dihidupi oleh etos desa seperti dulu, ketika sawah-

sawah masih hijau menghampar, ketika peralatan tradisional masih menjadi andalan. 

Namun, kini semua telah beralih, pelan tapi pasti. Tak sedikit masyarakat pedesaan yang 

memiliki mental dan orientasi budaya layaknya orang kota. 

 

Pulang kampung kini tidak sekedar proses mekanis perpindahan secara fisik dari kota ke 

kampung halaman. Kini, pulang kampung telah dimuati dengan unsur status sosial, 

mengusung gaya hidup modern, bahkan mungkin ada yang bermuatan politis. Namun, yang 

menjadi masalah kini adalah bagaimana memaknai pulang kampung atau mudik bukan 

sekedar event tahunan, tapi justru makna di balik itu. Apakah kita masih menemukan makna 

kampung halaman seperti dulu? Tempat bagi kita berkontemplasi ke masa lalu. 

 

Mudik benar-benar telah menjadi panggung drama kolosal yang mempertontonkan unsur 

budaya, sosial, hingga ekonomi─atau mungkin juga politis. Dengan mudik, jembatan 

nostalgia disambungkan kembali. Menghadirkan gambaran suasana desa yang hening di 

tengah perangai kota yang memabukkan. Mudik lebaran adalah gerak eksodus yang spontan 

dari warga keluarga jaringan yang tercerai oleh gerak pencarian nafkah dan tuntutan ilmu. 

 

Dalam mudik, kehangatan kekeluargaan itu terbangun kembali. Silaturahmi terjalin erat, 

persaudaraan semakin merasakan buah manisnya. Semangat kekeluargaan yang 

dijangkarkan pada semangat sabilulungan. Akhirnya, selamat mudik bagi kawan-kawan yang 

mudik, semoga selamat sampai di tujuan dan semoga terus terjalin ikatan kekeluargaan di 

antara kita. 

 

⧠⧠⧠ 
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Ramadhan 28 : Mengantar Kepergian Ramadhan 
Selasa, 28 Ramadhan 1431 H / 7 September 2010 

Oleh : Rizal Dwi Prayogo 

 

Ramadhan telah memberi isyarat pada kita melalui gerbang penghabisannya bahwa ia akan 

berlalu meninggalkan kita. Ada semacam perasaan haru sekaligus bahagia di hati ini. Haru 

karena akan ditinggalkan oleh bulan teristimewa sekaligus dibalut oleh perasaan bahagia 

karena akan menyambut kembali fitrah seorang manusia. Ada pula perasaan harap-harap 

cemas yang menyusup halus dalam relung hati ini. Masihkah saya dipertemukan kembali 

dengan Ramadhan yang akan datang? Saya tak tahu. 

 

Terasa cepat sekali waktu berlalu. Seakan baru kemarin merasakan euphoria dalam 

persiapan menyambut bulan Ramadhan, tapi kini harus bersiap-siap lagi dengan perpisahan. 

Begitulah tabiatnya, setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Namun, jika saya boleh 

berharap, ijinkan Ya Allah untuk bisa bertemu lagi dengan Ramadhan, rasanya dahaga 

keimanan ini belum terpuaskan. Ijinkan Ya Rabb untuk mereguk kembali jamuan-Mu yang 

teramat istimewa ini. Itu pun jika saya boleh berharap. 

 

Namun, jika Engkau mengijinkan saya untuk bertemu kembali dengan Ramadhan yang akan 

datang, ijinkan saya untuk bisa mereguk semaksimal mungkin kesempatan yang Kau 

hadirkan. Putuskanlah hubungan cintaku pada kemaksiatan, hancur-leburkan kesenanganku 

pada dunia yang menipu, dan porak-porandakanlah nafsuku yang mengarah pada 

kejahiliyahan. Itu pun jika saya boleh berharap Ya Rabb, sebab dosa ini terlalu banyak, tak 

pantas saya meminta yang macam-macam dari-Mu Ya Rabb. Namun, saya tahu Engkau 

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 

 

Maaf, Kawan, bukan maksud saya untuk mengajak pada sebuah ratapan kosong. Namun, 

saya ingin mengajak pada sebuah pengharapan, pengharapan untuk selalu mendapat yang 

terbaik dalam hidup ini. Pengharapan yang dilandasi kesadaran bahwa kita memiliki 

keterbatasan. Keterbatasan akan usia. Pengharapan yang dilandasi oleh kesadaran terhadap 

realita bahwa Ramadhan akan berlalu dan pada suatu saat nanti kita tidak dapat lagi 

menjumpai Ramadhan. Maka, bolehkah jika saya berharap? Bukankah harapan tidak akan 

pernah mati? 

 

Dengan segala kekurangan dan kelebihannya, atas segala upaya yang telah dilakukan, kita 

telah melakukan ibadah di bulan Ramadhan dengan segala romantikanya. Namun, 

romantika itu pasti akan menyeruak ke permukaan jika akan menghadapi perpisahan. 

Dengan lembut Allah mengarahkan, ketika kita sudah menyelesaikan suatu urusan maka kita 

harus segera mengerjakan urusan yang lain. Cukup sudah kita dibina di bulan Ramadhan, 

maka nilai-nilai Ramadhan di bulan-bulan berikutnya itulah yang lebih penting. 
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Sebuah renungan besar yang datang pada kita─khususnya saya─adalah apakah ibadah-

ibadah di bulan Ramadhan itu berhasil menjadikan kita lebih baik? Apakah puasa yang kita 

lakukan ada pengaruhnya dalam kehidupan kita setelah Ramadhan? Apakah shalat tarawih 

yang kita laksanakan ada dampaknya? Bacaan Al-Qur’an yang kita lantunkan di bulan 

Ramadhan apakah membekas? Atau semuanya itu pergi bersamaan dengan perginya bulan 

Ramadhan? Jika semua itu pergi bersamaan dengan perginya bulan Ramadhan, maka sia-sia 

lah Ramadhan kita, hanya menahan lapar dan haus saja. Na’udzubillah. 

 

Masih terngiang keindahan Ramadhan itu di pelupuk mata saya. Sebagian besar umat 

muslim berlomba-lomba memakmurkan masjid-masjid-Nya, suasana subuh yang lebih ramai 

dari biasanya, suasana berbuka yang begitu romantis, setiap orang saling menawarkan 

makanan. Mereka tahu bahwa memberi makan orang yang berpuasa akan mendapat pahala 

seperti orang yang berpuasa tanpa berkurang sedikitpun. Indah nian Ramadhan ini. Ketika 

orang menyadari bahwa puasa adalah ibadah antara dia dan Allah semata, tidak ada orang 

lain yang tahu. Maka, sedapat mungkin ia mempertahankan kejujuran pada dirinya sendiri. 

Sungguh indah Ramadhan ini. Kebaikan begitu terasa dimana-mana, aura positif menyebar 

secara cepat. Nuansanya begitu kentara. 

 

Kawan, terasakah oleh kalian bahwa Ramadhan telah mendidik manusia menjadi insan 

bercahaya? terasakah puasa mengajarkan kita untuk menahan diri dari kesia-siaan? 

Terasakah Ramadhan pun telah memfasilitasi kebersamaan diantara kita? Namun, segala 

fasilitas itu akan segera beranjak pergi. Maka, tak pantas jika kita terus bergantung pada 

Ramadhan. Kita lah yang harus mengubah diri. Jika pun Ramadhan pergi, mudah-mudahan 

semangat itu masih melekat di dada ini. 

 

Maka, mari kita berharap semoga Allah berkenan menerima ibadah-ibadah yang telah kita 

lakukan. Marilah kita mohon ampun atas segala kekurangannya. Saya pun memohon maaf 

kepada kawan-kawan sekalian atas segala tindak-tanduk diri saya. Marilah kita terus 

bekerjasama dalam kebaikan dan saling mengingatkan dalam dekapan kebersamaan. Mari 

kita sambut bulan-bulan berikutnya dengan optimisme ke arah perubahan yang lebih baik. 

 

Selamat jalan Ramadhan, semoga kita dipertemukan kembali dalam keadaan yang lebih 

baik.. 

 

⧠⧠⧠ 
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Ramadhan 29 : Menuju Fitrah Sesungguhnya 
Rabu, 29 Ramadhan 1431 H / 8 September 2010 

Oleh : Rizal Dwi Prayogo 

 

Hampir genap satu bulan kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan. Hampir genap 

pula kita melewati masa-masa pembinaan di bulan Ramadhan. Ramadhan telah menjadi 

semacam kawah candradimuka bagi setiap umat muslim, bulan yang menjadi sarana 

pelatihan jiwa. Tidak hanya melatih mental empati saja─dengan ibadah puasa, tapi juga 

melatih diri kita untuk mencapai tingakatan tertinggi dalam Islam : Ihsan. Engkau beribadah 

kepada Allah seolah-olah engkau melihat-Nya, jika engkau tidak melihatnya, yakinlah, Ia 

melihatmu. 

 

Puasa melatih diri untuk bersikap jujur pada diri sendiri. Hanya diri kita sendiri dan Allah saja 

yang tahu. Maka, ibadah puasa seyogianya melatih diri untuk selalu menghadirkan Allah 

dalam setiap sendi kehidupan kita. Dengan kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi kita, 

maka tujuan akhir dari ibadah puasa yaitu ketakwaan akan tercapai. Oleh karena itu, puasa 

menjadi barometer dan garis demarkasi yang jelas antara yang mengaku dirinya muslim dan 

mukmin. Ia juga sebagai wadah penguji antara yang orisinil dan imitasi. Inilah pesan moral 

puasa. Kristalisasi ketakwaan seorang muslim adalah pada saat memasuki Idul Fitri. 

 

Hari Raya Idul Fitri adalah gerbang menuju fitrah manusia sesungguhnya. Setelah melakukan 

pembersihan diri dari segala keburukan di bulan Ramadhan, maka muncullah manusia-

manusia paripurna yang telah menggapai kembali fitrahnya. Lantunan takbir, tahlil, tahmid 

di malam satu Syawal telah mengikis segala ego kita. Begitu dilantunkan Allahu akbar, 

rontoklah segala keangkuhan diri kita. Ketika ditegaskan laa ilaha illallâhu, robohlah segala 

belenggu-belenggu selain Allah. Begitu dikumandangkan alhamdulillah, terketuklah jiwa ini 

akan segala nikmat dari-Nya. 

 

Menurut Quraish Shihab, makna  Idul fitri adalah kembali pada kesucian. Id berarti  kembali, 

sementara fitri berasal dari kata kerja fatara-yafturu yang berarti  suci. Kesucian  (fitrah) ini  

merupakan gabungan dari tiga unsur yaitu: benar, baik, dan indah. Sehingga seorang yang 

ber-idul fitri  dalam arti “kembali ke kesuciannya” akan selalu berbuat yang baik, benar, dan 

indah. Bahkan, lewat kesucian jiwanya itu, ia akan memandang segalanya melalui kacamata 

positif. Ia akan menutup mata terhadap kesalahan, kejelekan, dan keburukan orang lain. 

Kalaupun itu terlihat, ia selalu mencari sisi positifnya dalam  sikap negatif tersebut. Dan 

kalaupun tidak diketemukannya, ia akan memberinya maaf bahkan berbuat baik kepada 

yang melakukan kesalahan. 

 

Maka, Idul Fitri bermakna “kembali kepada kesucian (fitrah)”. Fitrah itu sendiri terbagi 

menjadi dua, yaitu  fitrah asal (fitrah primordial) dan fitrah persamaan (fitrah egalitarian). 
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1. Fitrah asal (fitrah primordial) 

Fitrah ini berarti kesucian yang bersemayam di dalam diri kita sejak kita diciptakan, 

saat awal mula kejadian manusia. Fitrah yang mengikat manusia dengan perjanjian 

asalnya dengan Allah, seperti yang terdapat pada Q.S Al-Araf : 172, “ … Bukankah 

Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi 

saksi …". Manusia akan tetap berada pada kesuciannya itu selama tidak terpengaruh 

oleh lingkungan yang buruk. Kesucian (fitrah) itu akan selalu mendorong manusia 

untuk berbuat baik dan benar. Pada saat Idul Fitri, fitrah kita lahir kembali setelah 

bergulat dengan hiruk-pikuk kehidupan. 

 

2. Fitrah persamaan (fitrah egalitarian) 

Fitrah ini berarti kembalinya manusia kepada fitrah persamaan. Pada hakikatnya, 

manusia diciptakan sama antara satu dan yang lainnya. Namun, yang menjadi 

pembeda adalah kadar ketakwaannya. Fitrah ini mengandung nilai persamaan yang 

menegaskan ajaran menghormati sesama manusia dalam semangat persamaan 

(egaliter), keadaban (civility), dan keadilan (justice). Faktor ini yang menjadi cikal-

bakal pembentukan masyarakat madani (civil society). Warisan masyarakat madani 

yang berharga adalah nilai persamaan (egaliterianisme). Rasa persamaan itu dapat  

terhimpun kembali pada hari  idul fitri. 

 

Berdasarkan pemaknaan “kembali kepada kesucian (fitrah)” ini, perlu kita tegaskan kembali 

hakikat makna kebersamaan untuk mewujudkan cita-cita bersama dan untuk menatap masa 

depan yang lebih cerah. Lebih jauh lagi, dalam rangka membangun bangsa. Semoga dalam 

hari yang fitri, kita semua benar-benar menjadi manusia yang kembali kepada kesucian 

(fitrah) yang sesungguhnya. 

 

Ja’alanallahu  wa iyyakum minal ‘aidin wal faizin : 

Semoga  Allah menjadikan kita dan kamu semua dari golongan orang-orang yang kembali 

kepada fitrah, dan memperoleh kemenangan berupa pengampunan dan ridho dariNya, 

serta meraih nikmat surga. 

 

Taqobbalallahu minnaa wa minkum, shiyamana wa shiyamakum.. 

 

⧠⧠⧠ 
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Ramadhan 30 : Sebuah Epilog 
Kamis, 30 Ramadhan 1431 H / 9 September 2010 

Oleh : Rizal Dwi Prayogo 

 

Sungguh setiap perpisahan yang akan dijelang selalu menyesakkan dada. Ramadhan akan 

beranjak dari putaran waktu kita. Hanya beberapa saat lagi. Tinggal menunggu waktunya 

tiba. Sang waktu lagi-lagi tak mau berkompromi, terus saja berjalan tanpa mau disogok. 

Perpisahan dengan Ramadhan kian dekat, gerbang penghabisan telah menanti di pelupuk 

mata. Perpisahan itu kian nyata, tak lagi menjadi fatamorgana. Maka, terhenyaklah hati ini 

mengingat waktu-waktu yang telah dilalui. Adakah diri ini menjadi lebih baik? Ataukah 

hanya sekedar mengikuti arus waktu? 

 

Kita pun tak tahu dengan nasib amalan-amalan kita, apakah diterima ataukah ditolak-Nya? 

Sungguh hati ini berharap-harap cemas akan rahmat dan ampunan-Nya. Mengharap 

keadaan diri kita yang jauh lebih baik dari sebelumnya dan sangat mengharap janji Allah 

dalam ayat-Nya yang mulia, “ … agar kamu bertakwa”. Sebuah pengharapan yang teramat 

besar bagi kita untuk meraih predikat takwa. Predikat yang akan menjadikan kita mulia di 

hadapan-Nya. Namun, hanya Allah yang Maha Tahu kepada siapa saja predikat itu akan 

disematkan. 

 

Waktu tak dapat diputar dan Ramadhan akan terus memaksa pergi. Pergi dengan 

menyisakan kerinduan dan meninggalkan romantika. Masih terbenam kerinduan itu di diri 

ini. Rindu menikmati jamuan sholat tarawih, rindu untuk bersafari ke masjid-masjid-Nya, 

rindu akan lantunan syahdu Imam Syuhud al-Hafidz di masjid DT, rindu akan tausyiah yang 

selalu memberikan pencerahan, rindu pada proses pembelajaran Ramadhan yang selalu 

menghadirkan inspirasi-inspirasi baru untuk menulis, rindu pada kebahagiaan tegukan 

pertama saat berbuka puasa, dan rindu pada kerinduan Ramadhan itu sendiri. 

 

Sungguh kerinduan itu tak dapat tertahankan. Rindu pada kebersamaan makan sahur dan 

berbuka, rindu pada perjuangan menegakkan sholat yang khusyu, dan rindu pada setiap 

momen-momen doa yang diijabah. Perpisahan Ramadhan itu kian dekat. Melintaskan 

kembali kerinduan pada momen-momen sepuluh malam terakhir. Rindu pada safari 

itikafnya, mencari masjid-masjid terbaik, menahan kaki yang lelah saat berdiri sholat malam, 

rindu pada munajat saat waktu mustajabnya doa, menikmati makan sahur sederhana, dan 

rindu pada perjuangan menahan kantuk setelah subuh. Sungguh, kerinduan itu tak ada di 

bulan-bulan yang lain. Hanya Ramadhan, sekali lagi hanya Ramadhan. 

 

Namun, bukan hal yang patut dipuji pula jika kita terus berorientasi pada nostalgia masa lalu 

tanpa melakukan aksi ke depannya. Maka, di penghujung Ramadhan ini menjadi momen 

bagi kita untuk bermuhasabah. Apa saja yang telah kita dapatkan di bulan Ramadhan ini? 

Adakah nilai-nilai Ramadhan yang menyusup pada diri kita? Adakah perubahan-perubahan 
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yang signifikan pada diri kita? Apakah indikator-indikator ketakwaan itu melekat pada diri 

kita? Sebuah pertanyaan besar yang menggedor lamunan kita─khususnya saya─dan tentu 

melahirkan harapan-harapan baru menuju perubahan yang lebih baik. 

 

Lalu, mau apa kita setelah Ramadhan pergi berlalu? Membiarkan ia berlalu begitu saja? 

Tentu kita berharap nilai-nilai kebaikan Ramadhan terus melekat pada diri kita. Bulan-bulan 

berikutnya merupakan ujian sesungguhnya, apakah kita masih istiqomah ataukah sudah 

menyerah? Memang, istiqomah adalah suatu hal yang mudah diucapkan tapi sulit dilakukan. 

Oleh karena itu, Allah lebih suka kepada hamba-hamba-Nya yang beramal secara istiqomah 

walaupun sedikit-sedikit. 

Oleh karena itu, perjuangan di bulan-bulan berikutnya merupakan perjuangan yang berat. 

Perjuangan yang akan melelahkan jika dilalui seorang diri. Itulah gunanya persaudaraan, 

itulah manfaatnya semangat kebersamaan. Perjuangan yang berat itu akan terasa ringan 

jika kita saling mengingatkan, saling memberi nasihat dalam kebaikan, dan saling membantu 

dalam urusan takwa. Maka, dengan semangat kebaikan itu mudah-mudahan kita bisa 

meneruskan kebiasaan-kebiasaan baik─sewaktu masa Ramadhan─di bulan-bulan 

berikutnya. Semangat kebaikan itu akan melahirkan pribadi yang terbaik akhlaknya dan 

kukuh imannya. Keyakinannya menghujam kuat dan menghasilkan buah pekerti yang baik. 

Kuteringat akan syahdunya lantunan ayat-ayat Al-Quran di heningnya malam 

Wajah mereka bercahaya oleh bekas guratan air wudhu 

Dahi mereka kehitam-hitaman, saksi bisu sang ahli sujud… 

 

Mulut-mulut mereka tak lepas dari zikir 

Rongga mulutnya kerontang, nafasnya seharum minyak kesturi 

Rumah-rumah Allah pun ramai, orang-orang berlomba untuk sujud di dalamnya 

Lantai masjid basah oleh tetesan air wudhu… 

 

Tangan kanan sibuk memberi, tangan kiri dibenamkan 

Tangan kiri menggenggam buku, tangan kanan memegang pena 

Saksi bisu sang manusia pembelajar… 

 

Tangan-tangan mereka menengadah di penghujung malam 

Lisan mereka basah oleh pengharapan 

Ingin sekali dosa-dosa mereka diampuni 

Ingin sekali mereka dipertemukan dengan Ramadhan yang akan datang… 

 

Sejenak ku terhenyak 

Adakah itu semua membekas setelah Ramadhan berlalu? 

⧠⧠⧠ 
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Gerimis di Penghujung Ramadhan 
Kamis, 1 Syawal 1431 H / 9 September 2010 

Oleh : Rizal Dwi Prayogo 

 

Gemericik air menjadi saksi bisu kepergian Ramadhan 

Membasahi bumi-Mu Ya Rabb.. 

Seakan mengisyaratkan pada manusia-manusia bebal 

Bahwa alam pun menangisi kepergian Ramadhan… 

 

Ya, Rabb.. 

Izinkanlah kami berharap di bawah guyuran hujan 

Berharap dalam kecemasan 

Bahwa Engkau akan menyampaikan kami kembali 

Pada Ramadhan yang akan datang… 

 

Izinkan kami Ya Rabb 

Untuk merasakan kembali fitrah kami sebagai manusia 

Sebagaimana telah diikrarkan sebelum kami turun ke dunia 

Bahwa kami telah bersaksi Engkau adalah Tuhan kami… 

 

Ya Rabb… 

Masih tertancap kuat di benak kami akan kerinduan pada Ramadhan-Mu 

Izinkan kami Ya Rabb 

Untuk mereguk kembali sejuknya Ramadhan yang akan menjelang 

Bersama pasangan kami yang Kau takdirkan sebagai penyejuk hati kami 

Untuk menuju ridho-Mu… 

 

Ya Rabb… 

Lantunan takbir, tahlil, dan tamidl telah menggema di seluruh penjuru bumi-Mu 

Maka,Robohkanlah keangkuhan kami dengan keagungan lafadz takbir-Mu 

Musnahkanlah belenggu-belenggu selain-Mu dengan lantunan Laa illaaha ilallahu 

Dan benamkan rasa kesyukuran kami pada-Mu 

Dengan lantunan tahmid-Mu… 

 

Ya Rabb… 

Tiada sesuatu pun yang terjadi kecuali atas kehendak-Mu 

Jika gerimis di penghujung Ramadhan ini adalah takdir-Mu 

Maka takdirkan ia sebagai saksi 

Bahwa Engkau telah membasuh segala dosa kami 

Membasuh segala noda-noda manusia durjana 

Seperti kami… 
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Ya Rabb… 

Jika gerimis di penghujung Ramadhan ini adalah kehendak-Mu 

Maka titahkanlah ia sebagai saksi  

Saksi atas kesucian kami 

Saksi atas fitrah kami… 

Saksi atas lahirnya manusia-manusia yang paripurna 

Hanya dengan rahmat-Mu Ya Rabb… 

Ampunilah kami… 

Masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang sholeh… 

 

Ya Rabb… 

Jadikanlah cahaya di dalam hati kami 

Cahaya pada lisan kami 

Cahaya pada pendengaran kami 

Cahaya pada penglihatan kami 

Cahaya di belakang kami 

Cahaya dari depan kami 

Cahaya dari atas kami 

Cahaya dari bawah kami 

 

Ya Rabb… 

Berilah kami cahaya 

Jadikanlah kami cahaya… 

 

 

Ja’alanallahu  wa iyyakum minal ‘aidin wal faizin : 

Semoga  Allah menjadikan kita dan kamu semua dari golongan orang-orang yang kembali 

kepada fitrah, dan memperoleh kemenangan berupa pengampunan dan ridho dariNya, 

serta meraih nikmat surga. 

 

Taqobbalallahu minnaa wa minkum, shiyamana wa shiyamakum.. 

 

⧠⧠⧠ 
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