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IDUL FITRI SEPANJANG HAYAT 
Oleh: Dr. KH. Ali Imron Hasan, al hafizh* 

 
 
Ramadhan bulan istimewa 
Allah SWT akan melipatgandakan pahala semua amal ibadah yang 
dilaksanakan di bulan suci Ramadhan. Lebih dari itu, orang mukmin 
yang melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadhan secara ikhlas dan 
mengharapkan ridlo Allah (imanan wa ihtisaban), ia akan 
mendapatkan pengampunan total atas semua dosanya dan tidak 
punya dosa sama sekali seperti bayi yang baru lahir dari Rahim ibu. 
Amal ibadah yang paling utama di bulan suci Ramadhan adalah 
berpuasa, menahan diri dari kenikmatan duniawi sebulan penuh. 
Ibadah puasa ini ada sejak era Nabi Adam as, sebagai tebusan atas 
dosa yang dilakukannya dan berujung terusirnya Adam dan Hawa 
dari gemerlap nikmat kehidupan surga dan turun di alam kehidupan 
dunia ini. Ibadah puasa ini secara berkesinambungan menjadi syariat 
para Nabi setelahnya, juga menjadi syariat Nabi Muhammad SAW 
agar umat manusia menjadi pribadi yang bertaqwa (la`allakum 
tattaqun).  
 
Ramadhan bulan memperoleh taqwa sejati 
Hakikat ibadah di bulan Ramadhan adalah upaya manusia untuk 
mendapatkan derajat taqwa sejati, yaitu taqwa yang dijanjikan oleh 
Allah SWT sebagaimana terekam di QS Al Imran ayat 135-136. 
Seseorang yang memperoleh taqwa sejati ini ia akan mendapatkan 
kecucian diri atau kembali kepada fitrah (idul fitri)  dan mendapatkan 
kenikmatan luar biasa (Jannah atau surga) yang tidak dapat 
dibandingkan dengan semua kenikmatan alam dunia ini. Seseorang 
yang ingin memperoleh derajat taqwa sejati harus memiliki empat 
variable kecerdasan secara utuh. Pertama, ia harus memiliki 
kecerdasan finansial, yaitu  rela menafkahkan sebagian hartanya 
untuk kemaslahatan umum baik dalam keadaan suka maupun duka, 
baik dalam keadaan senang maupun susah, baik dalam keadaan 
berlebih harta maupun dalam keadaan krisis ekonomi (fis sarra` wa 
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dzarra`). Kedua, ia harus memiliki kecerdasan emosi, yaitu 
kemampuan untuk mengendalikan amarah (kadhimi al ghaida) 
sehingga tidak berdampak negative terhadap orang yang ada di 
sekelilingnya. Ia mampu mengelola amarah dengan bijak dan tepat. 
Ketiga, ia harus memiliki kecerdasan sosial, yaitu mampu memaafkan 
kesalahan orang lain (`afina anin nas) dan mengihlaskan bahkan 
melupakan atas perilaku buruk orang lain terhadap dirinya. Ke 
empat, ia harus memiliki kecerdasan spiritual, yaitu mampu untuk 
segera ingat kepada Allah ketika ia khilaf melakukan perbuatan keji 
atau bahkan menganiya diri sendiri. Ia segera minta ampunan kepada 
Allah SWT. Allah SWT pasti akan memberi pengampunan. 
 
Idul Fitri: Taqwa sejati sepanjang hayat 
Selamat dating bulan Syawal dan selamat tinggal bulan Ramadhan.  
Di bulan Syawal ini semua umat Islam bersuka cita bergembira dan 
bersyukur atas kemenangan diri dari menahan hawa nafsu selama 
sebulan penuh di bulan suci Ramadhan.  Umat Islam tidak boleh 
lengah dan tergoda kembali untuk melakukan perbuatan dosa, baik 
yang disengaja maupun yang tidak di sengaja. Taqwa sejati yang telah 
diperoleh sebagai puncak ritual ibadah di bulan Ramadhan harus 
dipertahankan sampai akhir hayat. Kapanpun, di manapun taqwa 
sejati ini harus mewarnai kehidupan sosok muslim dalam kehidupan 
bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Taqwa sejati itulah hakikat 
dari idul fitri. Apabila segenap elemen anak bangsa ini dapat 
mengaktualisasikan taqwa sejati dalam kehidupan bermasyarakat 
berbangsa dan bernegara, pastilah bangsa Indonesia ini akan menjadi 
bangsa yang besar, bangsa yang makmur, bangsa yang bermartabat 
dalam lindungan Allah SWT (baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur). 
Semoag kita semua mampu untuk mempertahankan taqwa sejati 
yang telah diperoleh di bulan Ramadhan ini sepanjang hayat kita. 
Amin 
 
*Bendahara Umum MUI Kota Semarang; Pengasuh Pesantren Ulumul 
Quran Mangkang Kulon Semarang, dan Dosen UIN Walisongo 


