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1. Idul Fitri Merajut Kembali Kebahagiaan Surgawi
Idul Fitri 1440H telah hadir kembali, maka saatnya kita
membuka hati yang telah dibersihkan melalui Syahrul Ibadah
sebulan penuh lamanya, dengan demikian aktivitas beribadah
berbekas dan membawa efek psikologis pendorong munculnya
qolbun saliim, yaitu hati yang dipenuhi cinta kepada sang
Kholik dan sesama makhluk.
Ibadah secara harfiyah menurut Ibnu Taimiyah adalah
puncak dari perasaan cinta yang sangat tinggi, bermula dari
rasa ketergantungan dan berakhir pada penghambaan diri,
kepatuhan totalitas, dan kepasrahan yang seutuhnya, terasa
manis, lembut dan tegar meninkmatinya, kerena seluruhnya
berisikan kebaikan yang disukainya setiap hamba yang sholih.
Dalam surat Al-Baqarah 177 Allah SWT menginformasikan tentang ciri kemenangan yang diraih orang-orang yang
telah berpuasa dan beribadah lainnya dibulan Ramadhan. Sebagai berikut;
a. Ibadah-ibadah individual tidak menjadi stagnan seusai Ramdhan berlalu, melainkan semakin bergairah dan bergelora.
b. Ibadah-ibadah individual saja belumlah cukup untuk meraih derajat taqwa, tetapi bersamaan dengan itu dianggapnya
penting kesalehan-kesalehan sosial diwujudkan dalam bentuk memenuhi janji-janji moral dan sosial dengan sepenuh
kesabaran, seperti dalam surat annisa 1 dan 36.

Kata Idul Fitri identik dengan ajakan dan seruan kepada yang
merayakannya untuk bersikap rendah hati, tidak membesarkan
diri dan memberi maaf kepada orang lain yang dalam Bahasa
Inggris "humble” dan dalam bahasa Arab disebut “Tarahum”.

2. Idul Fitri dan Humble

Sifat humble merupakan buah dari proses Ta'abd, Tafahum,
Tabsyir, Tadhahi yang dilakukan selama sebulan dalam bentuk
shiyam, qiyam dan salam fi Ramadhon.
Pada sisi lain humble adalah pembuktian diri dari kemanusiaan
sejati karena manusia berasal dari tanah bukan dari api, tercipta
dari cinta (uns) bukan dari amarah dan angkara murka manusia.
Setelah berpuasa, bertakbir, berjamaah Idul Fitri, maka ujungnya bertahniah. Maka Allah SWT menyerahkan keputusan
akhirnya kepada manusia, apakah mau menuntaskan dan menyempurnakan bilangan kebaikan yang telah diupayakannya
dengan sebuah pengakuan bahwa Hanya Allah lah Yang Maha besar ? SelainNya adalah rendah (lower).
I'mal Ma Syi'ta Wa Kaifa Syi'ta Fa Innaka Mayyitun
Berbuatlah sesukamu dan semau-maumu, ketahuliah semua orang pasti akan mati, maka merugilah orang yang tidak
memuliakan Ramadhan dengan semestinya dan sesempurna mungkin dengan cara bertakbir, tahlil, tasbih dan tahmid.

Walitukmilul Iddata Waitukabbirullaha Ala Ma Hadakum Walallakum Tasykurun (Al-Baqarah ,185).
Kata-kata tukmilul iddata dikaitkan dengan surat Al-Anam 132, dapat mengandung makna bahwa puncak dari
segala ibadah adalah menghambakan diri sebagai puncak perasaaan cinta paling tinggi makhluk kepada khalik sebagai
amal ketaatan yang tiada keluh dan kesah, benar-benar ditunaikan dengan membanggakan & menggairahkan, walikulli
darajatin mimma amilu (bahwa setiap derajat yang diraih atas dasar amal yang telah dikerjakan).
Sepanjang sejarah manusia dalam lintas zaman dan peradaban, jatuh dan bangunnya bangsa-bangsa dunia,
ditentukan oleh kemampuan bangsa itu sendiri melakukan inovasi dalam kehudupannya (Al-Radu 11).

3.Idul Fitri Sempurnakan Amal

Dalam beberapa ayat Al-Qur’an dijelaskn tentang
negara gagal dalam mengantarkan rakyatnya menjadi
bahagia, seperti surat An-Nahl 112, (dharaballahu), AlMaidah 79 (kanu la yatanahauna), demikian pula binasanya
berbagai kaum (furqon 36, mereka mendustakan Allah,
maka dibinasakan sehancur-hancurnya). Kesimpulannya
menyelamatkan bangsa dan masyarakat menjadi tanggung
jawab kolektif warga bangsa, dan bagi Indonesia
penentunya umat Islam sendiri seperti dalam surat Al-Araf
96 (walau anna ahlal quro).

Allah SWT telah menganugrahkan berbagai kekayaan
kepada bangsa Indonesia yang tidak pernah diberikan bangsabangsa lain di dunia ini, bukan hanya alamnya, tetapi juga
manusianya, budayanya dan falsafah kehidupannya, namun jika
penduduknya mendustakan ayat-ayatNya, tunggulah saat-saat
kehancurannya, (Ar-Rum 41/dzoharol fasadu), kehancuran yang
telah nanmpak di bumi ini, diawali dengann kerusakkan jiwa
dan prilaku bangsanya yang serakah dan menginjak-injak rasa
kemanusiaan dan keadilan warga bangsanya, segelintir dari
warga bangsa ini bertindak semena-mena , ugal-ugalan,
sombong dan kasar terhadap rakyatnya, mereka telah
mendustakan ayat-ayat Allah tentang pemerataan ekonomi yang
diperintahkan Allah (kay la dualatun, Al-Hasyr 7), seakan-akan
kekayaan dan kekuasaan hanya dimiliki segelintir rakyat saja,
dan tidak bermanfaat bagi tegakknya keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia, berawal dari ketiadaan inilah bangsa
ini berada dalam jurang kebinasaan. Itulah sebabnya Islam
sebagai dinuladalah wassahadah, terlebih disaat-saat hati yang
fitri untuk bangun dan bangkit membangun negeri dengan
menjaga keutuhan dan persatuan yang dengan cara itu kita telah
bela negara sekaligus bela Agama (Muhammad ayat 7).

4. Idul Fitri dan Keadilan Sosial

Masjidil Haram

Istilah Idul Fitri karim tidak lain dari Ramadhan yang disempurnakan, tiada Idul Fitri tanpa Ramadhan, dan tiada Tahniah/ halalain/ saling halal/halal bi hall.
Tanpa diawali dengann Idul Fitri. Maka ketiga istilah saling berkait dan terjalin kuat.
Rasulullah mengusyaratkan puasa Ramadhan bukan melulu soal fisik, tapi puasa hrus menjdi junnah (perisai) yang membentengi hati dari hilangnya kesalehan
otentik seseorang, maka tiada sempurna Ramadhan yang kita jalani tanpa disertai akal budi (perisai), maka Idul Fitri sejatinya implementasi dari akal budinya orangorang berpuasa, maka ketika kita merayakan Idul Fitri semua berisikan TAROHUM baina makhluqotillah, yaitu menyayangi semua makhluk- makhluk Allah ( AlQosos 77) susana bergembira memberi, saling berbagi, saling husnudzon saling menolong itulah kesalehan otentik manusia. Kesalehan lahiriyah yang di lahirkan dan di
tampakkan dalam bingkai nilai kebajikan. Maka menjadi aneh bilamana di hari Idul Fitri ini, menjadi hari2 penuh kusumat berupa rasa benci, hasud dan dengki, kikir,
angkuh, dan sombong serta prilaku lainnya yang tidak mencerminkan kecerdasan akal budi. Marilah kita jadikan Ramadhan yang akmala, seningga Idul Fitrinya menjadi
mulia.
Ditengah-tengah pola hidup dan gaya hidup serba matrialistik dewasa ini nilai-nilai immateri lebih sulit
difahami bahkan jauh panggang dari api.
Untuk dapat terwujud dalam realitas, logika retorika paling disukai dalam di perdebatan keseharian
hanya untuk menutupi tipu muslihatnya, seakan-akan benar membela rakyat untuk sejatera, sebenarnya mereka
sendiri sedang membuat kubangan untuk menenggelamakan dirinya seperti qorun, firaun, dan namrudz dengan
sikapnya yang tidak menggunakan akal budi, tindakannya secara kasar, kejam dan bengis. Mereka adalah
orang-orang yang sengsara dalam.sejahtera, dan Allah mengutuknya dengan sangat keras, seperti dalam surat
Asshaf 3.
Ketika sifat pura-pura jujur tapi sebenarnya dusta, pura-pura filantropi sejatinya dasamuka memimpin
Negeri, itulah yang dinamakannya baldatussyayyathin, pemimimpinnya disebut sulthanassayathin seperti yang
ditunjukkan Allah dalam surat Al-Baqarah 14. Yaitu pemimpin yang tidak lagi memperhatikan kebenaran
otentik dalam meraih harta dan kekuasaan. Mudah-mudahan bangsa ini terhindar dari malapetaka kedzaliman
penguasa.
Dalam perpektif apapun sungguh tidak wajar Indonesia dikelola dengan cara-cara yang tidak pantas dan
tidak wajar, sebagai bangsa yang beragama dan berpancasila, menjadi eksperimen dari orang yang hidupnya
ugal-ugalan dan serakah.
Perhatikan perspektif alquran tentang negeri yang dihuni hamba-hamba Allah yang berhati manusia dalam
surat Furqan 63-70. Tentang cirri-ciri ibadurrahman (lawan dari ibadussyaithon) digambarkan sosok yang
cerdas, bertanggungjawab dan menerima kritik dan masukan dari orang lain.

5. Idul Fitri Wa Tarohumi

Mencuatnya

politik

identitas

dan

politik

kebencian di Indonesia dan bahkan dunia hari ini
menghadirkan kembali kesadaran kita tentang
pentingnya menggali Pancasila. Di tengah masyarakat,
beragam esai telah ditulis dan banyak seminar telah
dilaksanakan dengan judul-judul megah seperti
”Rejuvenasi Pancasila” dan ”Restorasi Pancasila”.
Pemerintah sendiri juga memulai upaya untuk
menghadirkan kembali pelembagaan politik Pancasila
dengan membentuk Unit Kerja Presiden Bidang
Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP PIP).
Di tengah kekhawatiran tentang dunia kita yang
semakin diwarnai ancaman bagi sendi-sendi
kebangsaan, tentu saja hal ini merupakan hal yang patut
disyukuri bila Idul Fitri menjadikan titik kesadaran dan
berkeadilan sosial.

6. Idul Fitri Aktualisasi Fondasi Negeri

Meskipun demikian, saya merasa
bahwa ada yang hilang dalam diskusidiskusi mengenai Pancasila akhir-akhir ini.
Dalam beragam tulisan dan seminar
tersebut, pembahasan mengenai Pancasila
lebih sering berfokus pada aspek sipilpolitiknya saja, sementara aspek sosialekonomi kurang mendapat perhatian.
Kerangka yang paling lazim dihadirkan
adalah menempatkan Pancasila sebagai
benteng pelindung bagi kebinekaan di
tengah kebangkitan sekatarianisme dan
primordialisme.

Tentu saja, dengan konteks politik nasional dan global kita hari ini, hal ini penting. Namun, pemahaman kita tentang Pancasila tidak akan utuh
tanpa membahas sila yang memuncakinya: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. yang jarang kita bicarakan saat bicara Pancasila.
Memang dapat dipahami mengapa publik dan intelektual publik lebih suka membincang aspek sipil-politik dari Pancasila tersebut. Ancaman
bagi kehidupan berbangsa dalam bentuk sekatarianisme terlihat nyata dan dekat terlebih bila dibumbui rasis.
Selain itu, membicarakan Pancasila sebagai jawaban atas kebangkitan sekatarianisme dan rasisme dirasakan realitasnya bagi kebanyakan
orang.
Hal ini berbeda dengan berbicara mengenai aspek keadilan sosial dari Pancasila. Saat kita bicara soal keadilan sosial dalam perspektif
Pancasila, permasalahan yang kita lihat bersifat struktural. Artinya, kita mungkin tidak melihatnya sebagai ancaman yang terasa nyata karena tidak
dapat disentuh dan disaksikan, tetapi dirasakan realitasnya bagi kebanyakan orang.

7. Idul Fitri dan Keadilan Sosial

Meski sulit, gelombang kesadaran tentang Pancasila harus dibarengi dengan
perbincangan yang lebih serius mengenai permasalahan keadilan sosial dalam
perspektif Pancasila ini. Setidaknya ada tiga alasan. Pertama ada hantu yang sedang
berkeliaran di dunia dan di Indonesia: hantu ketimpangan. Dalam laporannya yang
berjudul An Economy For the 1%: How privilege and power in the economy drive
extreme inequality and how this can be stopped, Oxford mencatat bahwa 1% orang
terkaya di dunia saat ini menguasai kekayaan melebih 99% penduduk dunia lainnya
(Oxford, 2016) di Indonesia sendiri, laporan Oxford yang berjudul Menuju Indonesia
yang Lebih Setara mencatat bahwa empat orang terkaya di negeri ini memiliki
kekayaan lebih dari total kekayaan 40% penduduk dengan kekayaan terendah.

Satu persen orang terkaya Indonesia memiliki hampir setengah dari total kekayaan penduduk negara yang kita cintai ini. Angka ini menahbiskan Indonesia menjadi peraih peringkat
keenam dalam daftar negara dengan tingkat kesenjangan tertinggi (Oxford, 2017). Kedua, keadilan sosial adalah raison d’etre kemerdekaan yang mempersatukan bangsa kita yang bineka ini
adalah ketidakadilan yang dihadirkan oleh kolonialisme. Pada masa Belanda, ekonomi dikelola dengan rasional, namun ditujukan hanya untuk kepentingan penjajah Indonesia menjadi
eksportir kina terbesar di dunia pada 1919. Tembakau Indonesia rata-rata produksinya mencapai 25% total produksi tembakau dunia pada awal abad ke-20 (Wolf, 1919), menurut Van Vliet
(1943), Hindia Belanda adalah ”tanah jajahan yang terbukti memberikan keuntungan paling besar di antara tanah jajahan yang lain.” Namun, posisi sebagai eksportir besar komoditaskomoditas tersebut tidak mendatangkan manfaat bagi rakyat, pada tahun 1930-an, hanya 6,4% dari penduduk non-Eropa dan non-Eurasia yang bisa baca tulis (Lowenberg, 2010). Meskipun
kota-kota di Jawa waktu itu mungkin lebih tertata dibandingkan hari ini, hasilnya tidak dapat dinikmati dengan adil, kesadaran akan ketidakadilan inilah yang membuat para pendiri bangsa
sepakat menempatkan keadilan sosial sebagai sila pamungkas dari Pancasila.
Ketiga, keadilan sosial (atau kehampaan darinya) sangat bertautan dengan kukuhnya kebinekaan, uji statistik yang dilakukan oleh Frederick Solt (2011) menggunakan data dari
berbagai negara di dunia selama seperempat abad dan data ketimpangan dari Standardized World Income Inequality Database menunjukkan hubungan yang kuat antara ketimpangan ekonomi
dan meningkatnya sentimen nasionalisme, yang sering diekspresikan dalam identitas-identitas sekatarian, sebagian pengamat juga meyakini bahwa ketimpangan ekonomi berpengaruh pada
menguatnya sentimen antiglobalisasi (Stiglitz, 2016). Absennya diskusi mengenai ketimpangan ketika membicarakan Pancasila juga berarti membiarkan ancaman bagi kebinekaan terus
menguat, karena mengabaikan hubungan yang kuat di antara kedua aspek ini, dengan demikian, politik kebangkitan Pancasila yang mulai mengemuka ini harus segera dilengkapi dengan
diskusi-diskusi yang lebih serius mengenai keadilan sosial. Tanpanya, Pancasila itu tiada.

Perintah Idul Fitri pada tekstalnya dan kenyataannya berkaitn dengan makan dimana
secara harfiyah fithr dari kata futhur yang artinya makan pagi yang mana salam Ramadhan
dihentikan kebiasaan sarapan pagi selama sebulan yang diganti istilahnya dengan sahur.
Dalam sejarah filsafat ada seorang filosof inggris bernama
thomas hobes th 927 M, menjelaskan manusia dalam kaitanbya
dengann urusan makan yang dalam bahasa latinnya disebut homo
homoni lupus yaitu manusia yang hidupnya hanya berfikir makan dan
makan, dan untuk itu mereka melakukan apapun dan terhadap
siapapun dengan cara apapun, ga mengenal halal dan haram, maka
munculah berbagai kekerasan dari orang yang memenuhi kebutuhan
makan. Maka ,Islam datang mengatur nafsu makan dengan ajaran
berpuasa.
Bilamana kita flash back dan mmperhatikan prilaku muslim
dalam menjalani shaumu Ramadhan, pemenuhan kebutuhan jasmani
dan rahani diatur seimbang, bahkan pada beberapa orang lebih
memberikan porsi yang lebih besar pada kebutuhan rohani dari pada
jasmani, hasilnya kehidupan lebih damai dan yang paling penting
meraskan lebih berkah (lebih sukses), hikmah Silaturrahim Syawwal
1440 H. Idul Fitri Dan Tranformasi Diri

8. Idul Fitri Amalan Rohani

Banyak cita-cita dan harapan orang setelah beridul fitri yang merupakan effek tradisi mudik dan silaturahmi
sehingga terhimpun energi positif yang perlu segera disalurkn
Pertama bagi orang yang mengejar cita-cita duniawiyyah setelah berlebaran yang belum bermuhrim memikirkn
tawijan, bagi yang ingin berbisnis merencanakn membuka usaha bahkan kekota-kota besar untuk mewujudkan
impiannya, bagi yang banyak uang bersiap berwisata ke tempat-tempat rekreasi. Hal tersebut sah-sah saja, tidak dosa
dan tidak pula dilarang agama (Al-Qasas 77) dan Al-Imron 14.
9. Idul Fitri Menggapai Cita- Cita Mulia

Kedua, ba'dal Idul Fitri sebaiknya segera bermetamorphosis dan bertransformasi diri dalam
kemmpuan mengontrol diri ( menahan diri/hamble), berakal budi/melakukan langkah-langkah
yang terbaik, sehingga menjadi kesalehan otentik bagi dirinya serta menjadi ibadurrahman, tidak
lagi menjdi budak-budak nafsu, atau pekerja syaitan laknatullah alaih.
Tanda-tanda manusia orang yang telah bertranformasi diri tampak betul kesalehan
otentiknya, yaitu semua orang merasa bersalah dan meminta maaf atas kesalahan dan
kecurangannya, kalau saja tradisi ini tidak hanya dilakukan dikala idul fitri pastilah negeri ini
damai dan sejahtera, karena yang ada adalah semua menjadi kebaikan, sebagaimana janjiNya
dalam surat Al-Furqon 70, waman taaba wa amana waamila sholihan faulaika baddalallahu
sayyiatihim hasanatun (barang siapa yang mengaku tidak benar sendiri, lagi pula iman dan bekerja
dengan baik,maka segala keburukannya diganti dengan kebaikan), semoga segala asa dan cita-cita
menjadi taqobbalallahu sholihu al a'malukum waantum bi khairin kullu amiin.
Disamping bertranformasi diri Idul Fitri juga cermin dari kesediaan manusia untuk
bermuhasabah ala nafsih. Hari yang luar biasa dimana kebanyakan orang tidak ada yang merasa
benar sendiri, tetapi mengakui kesalahannya sembari memberi maaf kepada sesamanya, kalau saja
amaliyah ini menjdi budaya sehari-hari , tidak hanya setahun sekali, pstilah negri ini cepat maju.
Maka dalam surat Al-Hasyr 18, Allah memerintahkan bertaqwa dan bermuhasabah demi surga.

Surga yang disebut pada ayat itu untuk di akherat nanti,
tapi dalam pengertian yang lebih luas umat Islam juga wajib
mewujudkn surga di dunia, narasi tentang surga yang
digambarkan dalam quran maupun hadis nabi dalam berbagai
bentuk ujuran-ujaran tentang sikap dan prilaku penghuninya
yang dihiasi dengan akal budi yang lembut, halus dan
menyenangkn seperti cinta, kasih sayang, jujur, toleran,
mengayomi, damai, menyejukkan hati, tidak kasar, tidak
sombong, tidak bermals-malasan (fi sughlin) dan lain-lain
inilah orang-orang paling sukses di dunia dengan sifat-sifat
tersebut, mendapat surga dan pasti di akherat jua.

10. Idul Fitri Meraih Surgawi

Dengan berbagai fenomena terkait dengan Idul Fitri sebagai hari kemengan dan diterima segala amal kebajikan orang-orang yang telah
berpuasa dapat ditegaskan bahwa;
1. Kemenangan ( faiziin) kesuksesan ditentukan oleh kualitas spiritual seseorang, bila secara spritual dimiliki, maka kualits2 dan kesuksesan
lainnya akan didapatkannya.
2. Bekerja dan beramal yang diterima diawali dengan niat yang ikhlas, dan selebihnya memuliki modal moral yang tangguh ( al baqorah 177)
Kerja dimanapun dan menjadi apapun tidak lah penting di ssi Allah, terkadang manusia slh melihat, kemulyaan seseorang diukur oleh pangkt dan
jbatannya, sejatinya derajat manusia diukur dri kualitas manfaat yang di berikannya ( al anam 132)

Allah

SWT menjelaskan

11. Idul Fitri Menghalau Hati Gelisah

ala bidzikrillah tathhmainnul
qulub, dimaksud ayat 13 ArRadu ini orang yang mwngingat
kasih sayang dan keesaan Allah
diberi
ketebangan
dan
ketentraman,
dan
merwkavmeyakini Allah yang
menanamakan kasih sayang itu
ke dalam hati orang-orang yang
beriman.

Arti surat Ar-Radu ayat 28 tadi
diawali dengan memanggil orang-orang
yang beriman, kemudian orang yang
beriman mengingat Allah dengan
membaca alquran dan menggali
ilmunya dan dalil-dalilnya sehingga
yakin bahwa yang Allah anugrahkan
merupakan
nikmat,
lantas
di
syukurinya, maka menjdi tenang karena
yang dilkukannya ada dalil-dalilnya,
hanya orang yang tidak bersyukur dan
bodoh saja selalu gelisah dan
mengeluh.

Masjid Suciati Sleman Yogyakarta

Bila kita memperhatikan surat Thaha 123- 126 dan Al-Baqarah 38, maka orang-orang yang selalu khawatir, ragu, gelisah dan selalu mengeluh
hidupnya adalah orang yang berfikir sempit, picik dan merasa bener sendiri, suci sendiri , sementara orang lain dianggapnya najis, kotor dan bebal, maka
Allah berikan kepada orang-orang seperti ini maisyatan dhonka yaitu maisyah la tumakninah, la muthmainnah, la saadah (kehidupan yang tidak pernah
ada tenangnya, hidup yang tidak ada senangnya dan hidup yang dihantui syakwasangka, suudzo), inilah yang disebut ibnu katsir maisyatan donka.
Maka orang yang berdikir tidak hanya dengan lisannya, tapi juga dengan akalnya yang membuat lapang hatinya dan luas wawasannya untuk
terhindar dari kehidupan yang tersesat dan menyesal tiada berkesudahan. Faman tabia hudaya fala khoufun alaihim wala yudhillu , wala yasyqo wala
yahjanun.

Setiap Idul Fitri datang slogan (tahniah) yang populer berbunyi Idul Fitri mubarak,
semoga hari rayamu membawa keberkan. Pertanyaannya apa itu berkah ? dan bagaimana
cranya menjadikan Idul Fitri untuk mengantar kepada keberkahan.

12. Idul Fitri Berkah

Bila kita melihat kebelakang tentang Idul Fitri , maka pasti diawali dengan
Ramadhan, tanpa Ramadhan maka tidak mungkin ada Idul Fitri dan yang sudah dilakukan
selama Ramadhan setidaknya 4 hal yng penting
1. Tadarrus al quran (talia Al-Qur’an) dibulan Ramadhan terdapt nuzulul Qur’an, lntran
itu Allah mmbri lailaul qodar menjadi mistri besar ke arah kebaikan yang
mencukupkan. Al-Qur’an yang dibaca (Al-Qur’an reader )/tiada lain instrumen
mengingat Allah, maka diujung Ramadhan di kumandangkn lafdz-lafadz Al-Qur’an.
Maka ketika mengingat Allah hati menjadi bahagia.
MasjidDian Al-Mahri Depok
2. Sedikit bicara banyak berbadah dan bekerja (athyabul kalam/little talking more working) air liur orang berpusa seharum minyak kasturi sugawi bagi para pecinta puasa
Ramadhan.tauhidnya orang puasa adalah asmaul husna, nyanyiannya tasyahud, mutiara katanya adalah nasihat inspiratif. Terdengar kalamnya lembut, indah dan
menentramakan Allahu ya salaaam. Bukan ujaran-ujaran kebencian, fitnah dan hoak. Dakwah dan komunikasinya membangkitkan dan menggairahkan nafsu muthmainnah
bukan syahwatiyah. Dan pembuktiaannya di hari Idul Fitri adalah bertahniah, semua mengaku telah berbuat salah serta rela memberi maaf, seakan menjdi malaikat, dan enggan
menjdi syaitan.
3. Memberi (generous/murah hati lagi dermawan) suka mmbri ifthor, suka menolong kesusahn orang, di hari lebaran dibuktikan dengan mengirim makanan dan silaturrahim.
4. Menahan emosinya ( imsyak/fasting) ini inti dari berpuasa sebulan penuh. Ada riwayat masa Nabi, seorang majikan memaki-mali budaknya, lewat nabi dihadapan nabi, maka
nabi berujar qul inni shoimun, maka batal pahala puasanya krna tidak menahan emosinya. Dan di hari raya semua orang menahan emosinya dengan sabar dan bertamah ria,
semua bisa menahan dirinya.
Inilah orang yang disebut nabi manusia yang dirindukan surga ( HR tirmidzi dr ibn abbas). Setelah Berramadhan dan Beridul Fitri,) kita berharap kasih, cinta dan halal dri
Allah yang lazim disebut halal bi halal yaitu hubb minallah, suka cita Allah atas perbuatan hambanya.
Ada 3 yang membuat Allah halalkan perbuatan kita dalam tuntunam Al-Qur’an yaitu 1) hubb fi thoatil abdi ilallah 2) hubb fi maslahati abdi li rabbil alamin 3) hubb
limasahatil abdi li husnissahabati. Yaitu taat, maslahat dan bersahabat.

Tema di atas terinspirasi oleh lagu Star Making yang berjudul Evil Country yang menggambarkan manusia-manusia bodoh yang menganggap bahwa orang yang paling dekat dengan
Tuhan adalah orang yang membunuh manusia, yang disenandungkan Elvis Presley yang salah satu liriknya “Racist war run by some evil” (perang rasis hanyalah dilakukan orang-orang jahat).
Kalau dalam lagu tadi digambarkan agama sebagai sumber kejahatan kemanusiaan, yang berefek orang-orang Barat tidak mau lagi beragama, dan mendorong mereka benci terhadap
agama, terutama Islam dengan munculnya Islamaphobia dengan penggambaran Islam sebagai agama paling jahat di dunia, sehingga alergi terhadap hal-hal yang berbau Islam, ketika narasi
Islam dimunculkan bersamaan dengan itu mereka siap memberangusnya.
Apakah memang itu terjadi terhadap agama Islam? Tentu bagi muslim hal tersebut menjadi penghinaan yang luar biasa, terhadap Islam dan disinilah urgensitasnya dakwah amar
ma’ruf nahi munkar terutama yang dilakukan Muhammadiyah.
Warga Muhammadiyah tidak hanya dituntut berteriak lantang FOREVER CANT RELIGION BE EVIL, (selamanya tidak mungkin agama menjadikan manusia sesat dan jahat dengan
keyakinan agamanya) bahkan Islam mempersatukan umat, ini terbukti dalam sejarahnya.
Penggiringan opini tentang buruknya Islam di mata orang-orang sekuler, berdampak luas terhadap tata kehidupan manusia dewasa ini, maka sungguh naïf jika lembaga-lembaga Islam
(termasuk PTMA) masih senang berada dalam jalan gelap sebagai jalan sesat yaitu berselisih dan konflik serta berkompetisi tidak sehat serta tiada lelahnya mereka tidak bisa hidup dengan
teologi konfrontatif. Maka, ajaran yang paling fundamental di hari raya ini telah benar-benar diamalkan seksama umat Islam dimana-mana, dan tidak lain adalah tauhid. Implementasi tauhid
dalam realitas sosial adalah adanya mainset bahwa manusia adalah sama sebagai makhluk Tuhan. Tiada seorang manusia pun di dunia ini yang tidak pernah luput dari salah, dan manusia
dituntut oleh Tuhannya untuk bergerak secara eskaletif dan dilarang untuk menjadi sekedar etaletif sehingga Islam dan umatnya mencapai kemajuan.

13. Idul Fitri Hari Kemenangan Agama

Dalam sebuah hadist Rasulullah pernah bertanya kepada Abu Dzar al-Ghifari : “Hai Abu Dzar, maukah kamu menjadi
orang yang paling selamat dunia sampai akhirat, tentu Abi Dzar menjawabnya. Bala ya Rasulullah, maka jika memang demikian
lakukanlah segera 4 (empat) hal yaitu :
1. Jaddidu Safinatakum, perbaiki tauhidmu sebagai pondasi kehidupan.
2. Khudizzada Kamila, perbanyaklah bekerja dan sedikitkan bicara.
3. Khofiyatul Hamli, menghindari beban-beban yang memberatkan hidupmu ketika hidup dalam pusaran peseteruan
(dendam, egois, ambisius) sejatinya hanya mempersulit dirinya sendiri.
4. Kholisul Amali, carilah dalam bekerjamu semata untuk memajukan agama (menjadi orang yang baik), yaitu A’malul
Qolbi, tiada lain bekerja dengan ikhlas.
Jadi opini agama menjadikan manusia jahat dan gagal serta sengsara, wajib dibantah dengan kerja nyata bukan hanya
dengan kata-kata semata.
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Tiada manfaat pauasa yang berlapar-lapar, shalat berkeringat, membaca Al-Qur’an banyakbanyak dan membagi zakat kepada khalayak, tanpa disertai amalan hati.
Hati yang diisi dengan Iman dan 14. KH. Ahmad Dahlan Membangun Kemajuan Mulai dari Mendidik Hati
Islami menjadi hati yang mencerahkan,
mampu keluar dari kegelapan dunia
yaitu perselisihan dan dendam yang
tiada bertepi, jika saja disadari, yang
kita musuhi makhluk Tuhan, maka
sejatinya sikap bermusuhan, memusuhi
ajaran Ilahi dan Nabi SAW. Untuk itu,
perlu menumbukan hati menjadi lembut
dan penuh kasih, cirinya adalah senang
bermusyawarah.
Hati yang bersih merupakan tempat
berkembangnya kebajikan dan barang
siapa berbuat kebaikan balasannya tiada
lain adalah kebajikan juga.
Masjid Agung Jawa Tengah di Semarang

15. Berikhlas-Ikhlaslah dalam Bermuhammadiyah

Masjid Agung di Tuban

Ikhlas dalam bekerja yaitu bekerja
dengan sepenuh hati, tidak berharap
apapun kecuali yang dikerjakan itu dalam
menolong sesama manusia (diterima
pekerjaannya dan disenangi pekerjaannya)
menjadikan apa yang dikerjakannya
diridhahi Allah SWT. Dan bersamaan
dengan itu, ia hanya berharap dan meminta
adanya kekuatan dari Allah agar diberikan
keselamatan, ketenangan dan kesuksesan
bagi dirinya dan keluarganya.
Dalam surat Shad ayat 40, Allah
berjanji kepada Adam dan keturunannya
untuk mendapat perlindunganNya dari
segala kejahatan dikarenakan mereka
memiliki hati yang bersungguh-sungguh
dalam
menunaikan
segala
amal
perbuatannya.

Tiada satupun peribadatan yang diperintahkan Allah yang tidak mengakibatkan hati, sehingga shalat, puasa, haji, umrah
temasuk zakat bilamana tidak diikuti a'malul qolbi maka rusaklah amalan ibadahnya (fasad) dan bahkan menjdi bencana (fitnah)
kehidupan.
Cobalah bandingkan pemahaman surat At-Taghabun 14, dengan Al-Furqon
74, pada yang pertama hidup diseratai rahmat dan pada yang kedua hidup disertai
laknat.

16. Al-Qur’an Penawar Hati

Pada At-Taghabun 14 Allah memerintahkan kepda orang-orang yang
beriman agar jangan menjadikan keluarga sebagai bencana kehidupan dengan
narsisme yaitu prilaku superior dan egosentris (penyakit hati) yaitu lam ta'fu, lam
tashfahu, Walam taghfiru. Padahal dalam Al-Furqon 74 Allah memerintahkan
berdoa agar keluarga menjadi tempat yang paling indah, paling menyenangkan,
dan paling membahagiakan (qurrata A'yunin). Berarti bilamana bila hati masih
belum ikut disertakan dalam setiap peribadatan, selamanya belum bisa
menampung kebaikan yang Allah berikan, padahal pada ayat 18 At-Taghabun
disebutkan Syakuur bawa Allah membalas setiap kebaikan manusia dengan
kebahagiaan yang berlimpah.
Masjid At-Taqwa Kota Cirebon

Ketiadaan hati yang mmpu menampung curahan nikmat Allah tersebut, karena hati dihinggapi
penyakit narsisme (disorder personality/split personality) obatnya hanyalah mengikuti Al-Qur’an
dengan segala kemampuan hati (wattaqullah mastatha'tum). Wallahu a'lam).

17. Supermen Death Evil Country

Judul diatas diambil dari sebuah
lagu yang dinyanyikan Elvis prasley,
isi liriknya sebetulnya menceritakan
tentang kebencian orang-orang barat
terhadap agama- agama, yang
dianggapnya
sebagai
sumber
kejahatan, karena penganutnya adalah
orang-orang bodoh yang beranggapan
ketinggian
derajat
kemanusiaan
adalah dengan membunuh manusia,
Racists war evil people, mereka
merasa bagai Tuhan, selain mereka
dianggap pigs and dogs. Lagu
tersebut sekaligus sebagai kampanye
islam phobia yang semakin disukai
orang atheis dan skularis.

Pada sisi lain, nrasi tentang evil county or evil family or evil personali or evil society di timbulkan matinya supermen dalam berbagai entitas kehidupan.
Pertanyaan Who is supermen? dalam Islam Al-Quwwah itu bukanlah fisik, laisassadidu bissur'ati, bukanlah kuat, kaya, cntik berbentuk fisik, tetapi sejatinya
adalah strong or beutiful or rich is Inner (hati)
Idul fitri telah melahirkan manusia-manusia yang berhati munusia bukan homo homoni lupus. Semoga kita kembli menjadi manusia yang fitri, forever cant
religion be evil. Arrum 30.

Imam Qurthubi dalam Tafsir Qurthubi menjelaskan surat arrum 30, bawa penyebab manusia berpling hatinya dr dinul fitrah adalah syaitan.
Ia menakut-nakutii orang-orang beriman enggan membela agama Allah, takut tadhahi (berkorban) mebela tman-temannya yang kesusahan, takut
memajukan umat Islam, diajaknya oleh syaitan lebih senang uzlah bagi kesenangan spiritualnya sendiri
Syaitan memberikan pandangan yang indah dan membisikkan ke hati orang yang tekun beribadah, tetapi mempedulikan persahabatan dan
silaturrahim, Maka semakin gesit langkah syaitan membujuk dan merasuk hati kaum uzlah yang anti humanity yaitu dirinya kelompok khos, paling
dekat dengan Tuhan dan dalam mitos sufi mereka ada yang mengatakan Ana al hak (aku tuhan), sehari-harinya stupid, picik, anti sosial, maka
tertawalah syaitan telah memperdaya manusia, diakhir Ar-Rum 30 itu disebutkan WALAKINN AKTSARONNASI LA YA'LAMUN yaitu orang yang
merasa sudah tawajjuh kepada Islam, tapi sebenarnya belum Islam, banyak orang berpuasa tapi belum puasa, karena nalar sosio- emosionalReligion yang ada pada dirinya sangat rendah, mereka lebih mengutamakan berselisih dari pada mengupayakan bersatu, mereka lebih memilih
sengsara dalam sejahatera dari pada berbagi sejahatera, teramat dungu umat yang berada dalam kegelapan beragama (Al-Ahzab 72).

Munurut syekh Rahman Nashir dalam tafsir bayanil Qur’an, ada 4 golongan
manusia

18. Syaithon Sumber Penyakit Hati

1. Fasiidun yaitu orang yang beribadah batin tapi tidak beribadah lahir, uzlah
dan menyendiri tapi tidak silatruami.
2. Munafiqun, bergiat dalam bersosial tapi tidak brzikir dan shlat.
3. Musyrikun tidak bersosial dan tidak berdzikir (ikhwan syaiton).
Mu'minun yaitu qoimuna dzohiran wa bathinan, orang yang bertanggung
jawab lahir bathin, fisik dan hati. Inilah makna selamat hari raya lahir dan bathin
, jadi yang selamat itu Al-Mukminun saja. Semoga setelah berhalal bi halal
menjadi halalan bisa meningkatkan sejahatera dan slamat lahiriyah maupun
bathiniyah . Amiin.
Masjid Al-Jabbar Plumbon Cirebon

Ada cerita mahasiswa yang sekolah di Jepang, setiap hari ia harius menempuh jalan menuju kampus dengan naik monorel dari tempat
tinggalnya, dengan karcis senilai 30 yen setiap hari pulang balik dari kost ke kampus menjadi 60 yen. Banyak mahasiswa lain yang mencoba tidak
membeli tiket dengan menguntit temannya yang bertiket. Pada suatu hari ia mencoba menguntit dan tidak berkarcis, ia hanya membayar terminal
terdekat dengan hariga karcis 20 yen, padahal seharusnya untuk sampai kampus ia turun di terminal 3, lumayan 10 yen bisa lebih menghemat biaya.
19. Keberuntungan dengan Hati yang Bersih bukan dengan Fisik yang Kuat
Bertahun ia jalani perkuliahan tanpa dirasakan selesailah studinya dan diwisuda dengan
predikat cumlaude. Sarjana baru ini lebih nyaman tinggal di Jepang daripada pulang ke
Negeri asalnya, gaji besar, lingkungan nyaman, hidupnya tentram pikirnya. Maka ia melamar
di sebuah pabrik, konpetitornya 3 orang teman sekelasnya. Maka yang tidak keterima ia
sendirian, padahal dari prestasi akademik paling tinggi, maka ia penasaran menanyakan
kepada personalia yang menyeleksinya. Betapa terkejutnya ketika ditunjukkan data dari
internet bahwa tidak lulusnya itu dikarenakan adanya catatan hitam dari perusahaan monorel
ia pernah nguntit 10 yen.
Ia protes apa seberat itu hukumannya telah merusak masa depannya. Di jawablah oleh
personalia tadi, keberuntungan itu kuncinya pada kepribadian (hati yang baik) seseorang.
Puasa Ramdhan sebagai madariasah yang telah melahirkan lulusan yang berkepribadian yaitu
orang yang jujur, sabar, suka menolong, ukhuwah. Periang, optimis dan pekerja ulet maka
pantaslah mereka orang-orang yang menang dan mendpat keberuntungan.

Masjid Tokyo Camii Jepang

Manusia sungguhpun makhluk Tuhan Yang sempurna, tapi rentan terhadap kesalahan dan kehilafan. Dalm keluarga suami dan istri dua jnis
makhluk Tuhan yang berbeda, membawa watak dan prilaku dari kultur yang berbeda, masing-masing ada kekurangan dan kelebihannya, masingmasing memiliki kesibukan dan problema yang sama, yaitu sama sibuknya dan sama hasratnya dan citanya, maka pada saat keduanya berkesempatan
bertemu, keluarga di jadikan pelepas kepenatan dari berbagai beban-beban pekerjaan yang menghimpitnya seharian. Cari titik temunya kurangi saling
menyalahknnya. Maka tercipta harmoni, dan dalm harmoni itu terdapat banyak kebaikan dan kebahagiaan, karena keduanya tidak bermaksud menyakiti
dan mendzalimi serta sikap-sikap memusuhi, mudah-mudahan menjadi tentram hidupnya.
Lukmanul Hakim menggambarkan bahwa hidup bersama bagai mengarungi bahtera, terkadang
samudaria tidak selamanya airnya teduh, membiru dan angin lautnya sepoi-sepoi bersahabat, tapi
dihadapkannya bahtera itu dengan badai lautan terkadang juga disertai gempa laut tsunami yang menakutkan
dan dapat memporak porandakan penumpang bahtera itu, maka berhati-hatilah dengan ikhtiar maksimal agar
tidak terseret dalam pusaran badai yang tidak berkesudahan. Pusaran itu adalah perselisihan dan konflik yang
ditimbulkan dari sikap rasis dan narsis (berlebihan) atau under estimet, merasanya mampu padahal tiada
kemampuan, merasanya dirinya kuat padahal lemah. Maka kelemahan itu dihimpun menjadi kekuatan
bersama, sehingga selamat dan sakinah.

20. Merajut Jiwa Dalam Menguatkan Harmoni

Nabi menasehati penumpang bahtera untuk tidak hanya dirinya menjadi etalase, maunya hanya
dilayani, klau lambat melayaninya mereka marah mengambil jalan pintas, memborkan perahu, maka jika
bahtera itu celaka menjadi kecelakan bersama dan lagi mereka berselisih dan marah saling merasa benar
sendiri-sendiri itulah pusaran badai kehidupan yang tiada bertepi.
Didalam Al-Qur’an surat At-Taharim 6, masing-masing dalam keluarga bertanggung jawab memberi
bimbingan akhlak, dan dalam surat Al-Balad 17 akhlak utama dalam keluarga adalah sabar dan kasih sayang,
bila timbul kebencian satu dengan lainnya yakinlah bahwa itu ujian yang akan berujung dengan kebaikan
yang banyak bila istiqomah menjalaninya An-Nisa 19. Dan Al-Inshiroh 6-7.
Kebaikan yang banyak yang dijanjikan berupa beberapa fadhoil (An-Nur 34) Qurrata A'yun (so sweet,
so beutiful , so happy,) As-Sajdah 17 " kamu tidak tahu misteri keluarga alangkah manis dan nikmatnya jika
kamu mau melakukannya" masya Allah
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Setiap orang punya harapan dan keinginan baik karena alasan instringsing maupun ekstringsing, dengan Idul Fitri, harapan-harapan tersebut segera
diwujudkan, karena syawal berarti momentum peningkatan aktivitas vertikal baik terkait dengan kebaikan-kebaikan kepada khalik maupun terhadap makhluk.
Adapun kebaikan terhadap makhluk terkait dengan urusan duniawiyah, hal ini menjadi kelaziman yang disebut ma'rufaat (hal baik-baik saja, wajar-wajar
saja) dengan berusaha menggapainya maka itu berarti menunaikan perintah Agama, hal ini seperti ditegaskan dalam surat Al-Imron 14. Teganya mencapai
tingkat kesejahteraan dengan berbasis kesalehan spiritual, merupakan tanggung jawab orang yang beriman, demikian pula penunaian hakullah juga wajib
menghadirkan kesalehan sosial.

21. Menggairahkan Ihsan Menebar Benih Kebahagiaan

Islam adalah dinul muharrakah wal masaro'ah, bergerak dengan cepat mencapai
cita-cita, fastabiqul khairat, terutama fi masailil khomsah yaitu, menafkan harta dalam
segala keadaan, terlebih penunaian haqqul adami, cepat meredam amarah, cepat
meminta maaf, cepat bertobat, cepat menjalankan ibadat. Al-Imron 133 dan Al-Hadid
21, kelimanya itu merupakan ciri orang berkelas, kelompok prioriti dan diberikan
layanan istimwa oleh Allah SWT. Almuttaquna wal al fadhilah.
Dalam sebuah hadis diriwyatkn ada seorang fakir bertanya kepadaa Rasulullah,
pahala itu akan diborong para hartawan mereka dapat menuaikan kewjibamkewajibannya dengan hartanya, sedangkan kmi hanya beribadah badaniyah tidak
mampu beribadah maliyah. Maka Nabi menjawab Allah memberikan fadlilah kepada
siapa yang dikehendaki tidak tebang pilih kaya atau miskin mempunyai kesemptan
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sama disisi Allah SWT.

