
 

  mui-kotasemarang.or.id 1 
 

10 Hari Terakhir Komitmen Untuk Perubahan 
H. Ahmad Fauzin, S.Ag.,M.Si 

 
 
Para sahabat Nabi, ketika bulan puasa menjelang akhir 

mereka sangat bersemangat untuk melakukan ibadah, baik 
iktikaf, bersedekah, sholat malam, dan membaca al-Qur’an. 
Mereka sedih tak tertahankan, karena Ramadhan akan berlalu, 
sementara juga berasumsi bahwa di tahun yang akan datang 
tidak mesti menjumpainya lagi. Al-Sabiqun al-awwalun, 
berlomba-lomba dalam menggapai malam seribu bulan di 
penghujung Ramadhan. Hal ini dilakukan oleh mereka setiap 
menjelang akhir Ramadhan. Setiap kali mereka menjumpai di 
bulan Ramadhan tidak pernah melupakan kesempatan yang 
sangat baik itu. Karena mereka tahu bahwa bulan Ramadhan 
adalah bulan yang istimewa dan luar biasa. Segala amalan 
ibadah dan puasa itu sendiri langsung Allah yang memberi 
ganjaran, tidak melalu malaikat pencatat kebaikan. 

Dalam keadaan ini Nabi juga memberi penegasan bahwa 
kalau saja umatku tahu tentang keistimewaan bulan 
Ramadhan, mereka akan meminta kepada Tuhan semua bulan 
dalam satu tahun menjadi bulan Ramadhan. Hal ini 
menunjukkan bahwa bulan Ramadhan begitu luar biasa bagi 
umat Muhammad SAW. Dibukanya pintu-pintu surga, itu 
artinya kelonggaran kebaikan saat dilakukan di bulan 
Ramadhan berlipat ganda, seakan-akan pintu surga terbuka 
begitu lebar. Dan ditutupnya rapat-rapat pintu neraka, itu 
menunjukan juga bahwa keburukan ditutup sampai seakan-
akan pintu neraka tertutup sehingga tidak ada yang masuk ke 
dalamnya. Serta dibelenggu atau diborgol tangan-tangan 
syaitan, artinya bisikan untuk berbuat maksiat dan rusak tidak 
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bias dilakukan karena syetan dalam keadaan terbelenggu, dan 
tidak bisa melakukan aktifitas sebagaimana biasanya. 

Gambaran yang disampaikan Nabi tidak sekedar kita 
pahami secara tekstual belaka. Puasa menunjukan ibadah yang 
sangat agung dan mempunyai posisi yang paling tinggi. Oleh 
karenanya apa yang dilakukan seseorang di dalam bulan puasa 
memiliki nilai yang tinggi pula. Demikian sebaliknya, seseorang 
yang melakukan perbuatan dosa di bulan puasa berarti dirinya 
membelenggu diri sendiri dan membuka pintu neraka serta 
menutup pintu surga. Fenomena tindakan kriminal yang 
dilakukan seseorang di bulan puasa menunjukan bahwa puasa 
masih dalam permukaan, dan belum mengena dalam kalbu, 
sehingga perilaku dan perbuatan tidak lagi mencerminkan 
orang yang berpuasa. Padahal orang yang berpuasa itu sangat 
berhati-hati dalam segala hal, baik perkataan, perbuatan, 
tindakan dan perilaku lain yang menyebabkan nilai puasa jadi 
kurang keutamaannya. 

 
Meneladani Sahabat Nabi 

Begitu surat al-Maidah ayat 3 turun, dan Nabi 
menyampaikan pidato wada’ saat haji terakhir, keheningan dan 
Analisa para sahabat tentang Nabi beraneka ragam. Dan 
hampir seluruh sahabat bersepakat bahwa ketika 
kesempurnaan wahyu dan Islam yang diajarkan Nabi telah 
mencapai kesempurnaan, itu menunjukkan tugas Nabi telah 
selesai. Sehingga mereka mengalami kesedihan yang luar biasa, 
karena sebentar lagi akan ditinggal oleh kekasih Allah SWT dan 
orang yang sangat mulia. Pada saat itu seluruh isi bumi 
mengalami kesedihan mendalam. Tidak hanya makhluk yang di 
bumi, makhluk yang di langit pun ikut bersedih juga, sampai di 
titik nadhir, malaikat Jibril turun untuk melihat kondisi kekasih 
Allah meregang nyawa. Dan yang luar biasa lagi, yang 
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disampaikan kekasih Allah itu yang terpikir adalah umatnya. 
Umatnya dalam hal ini berarti sampai sekarang adalah umat 
Islam, menjadi kalimat akhir yang disebut oleh kekasih Allah. Itu 
menunjukkan bahwa Nabi Muhammad begitu dalam dan 
sangat mencintai umatnya. Fokus atau titik tekan umatnya agar 
tidak meninggalkan sholat, sebagai media atau sarana untuk 
berkomunikasi dengan sang maha kuasa, yakni Allah SWT, 
penguasa jagat, pencipta langit dan bumi agar tetap terpatri 
dalam diri kaum muslim. 

Setelah beliau kekasih Allah SWT wafat, umat Islam 
gaduh, banyak anasir dan problem social yang mereka hadapi. 
Orang sekuat Umar bin Khatab saja begitu sedih dan tidak 
percaya dengan berita itu. Bahkan beliau akan menghunuskan 
pedang bagi siapa saja yang menyampaikan berita 
meninggalnya sang Nabi. Lalu Abu Bakar Sidiq menyampaikan 
dengan mengambil ayat qur’an dan berpidato dengan tegas 
bahwa, siapa yang menyembah Muhammad maka dia akan 
mati, tetapi siapa yang menyembah Allah SWT maka dia hidup 
dan kekal selama-lamanya. 

Barulah setelah itu kegaduhan menjadi keheningan dan 
ketenangan para sahabat. Mereka begitu percaya dan 
mengimani penuh dengan apa yang ada dalam al-Qur’an. 
Mereka orang-orang yang tulus dan menerima apa yang 
menjadi ketentuan Tuhan. Dan mereka juga yang selalu 
melakukan perbuatan untuk mendekatkan dirinya dengan 
Tuhan. Sahabat-sahabat nabi mengerumuni Masjid untuk 
beriktikaf dan berdzikir kepada Allah SWT. Sedekah kepada 
sesama, bahkan di antara sahabat yang bersedekah itu sampai 
di titik harta terakhir yang dimiliki. Di malam harinya juga 
masjid begitu dipadati para sahabat disamping iktikaf juga 
melakukan sholat malam. 
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Apa yang menyebabkan mereka berbuat seperti itu? 
Motivasinya apa? Mengapa kita tidak melakukan seperti 
mereka? Dimanakah keberatan dan kesusahan yang didera 
oleh kita jika kita melakukan apa yang mereka 
lakukan….sungguh luar biasa mereka melakukan itu semua 
tanpa terkontaminasi dari unsur apapun, apalagi politik. 
Semuanya ikhlas melakukan hanya karena Allah SWT. Allah 
menjadi tujuan utama mereka dalam hidup, sehingga hal-hal 
yang berkaitan dengan dunia ditinggalkan. Dunia adalah fana, 
dan akan rusak, sementara tujuan akhirat yang abadi untuk 
merasakan berjumpa dengan sang kholiq, Allah SWT, menjadi 
tujuan utamanya. 

Tidak salah, jika memang kita juga mengikuti dan 
meneladani para sahabt dalam beribadah. Kekuatan dan 
komitmen serta kesungguhan dalam mencapai harapan perlu 
dibuktikan dengan perbuatan nyata yang tentunya diliputi 
dengan ketulusan dan keikhlasan agar yang menjadi tujuan 
utama betul-betul dapat terwujud. Berani berubah dan 
menerima perubahan, tetapi komitmen terhadap tauhid 
dengan segala fenomenanya harus menjadi pondasi utama 
dalam kehidupan nyata. Hijrah, dari yang baik kepada yang 
lebih baik, dan seterusnya sampai kita mendapatkan nikmat 
atau ladzat nya puasa. 

 
Penulis, Akhmad Fauzin (Komisi Dakwah Mui Kota Semarang). 


