
 
Taqwa di sepanjang waktu dan tempat 

 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
Puasa di bulan Ramadhan 1430 H ini dalam beberapa hari lagi akan berakhir, kita tidak 
tahu apakah kita akan mendapatkan kesempatan bertemu dengan Ramadhan di tahun 
mendatang. Kita berdoa dan sangat berharap kepada Allah SWT agar kita masih diberi 
kesempatan untuk bertemu dengannya di tahun mendatang sehingga kita dapat 
mengisinya dengan ibadah ibadah yang lebih berkualitas sebagai sarana pendekatan diri 
padaNya dan bekal di akhirat nanti. Amin. 
 
Seperti ibadah ibadah lainnya yang selalu memberikan dampak positif ke pelakunya 
maka demikian juga dengan puasa. Kalau kita perhatikan kembali salah satu tujuan puasa 
adalah membentuk pelakunya menjadi orang yang bertakwa – beberapa ulama 
mendefiniskan takwa sebagai kepatuhan pada Allah SWT untuk selalu menjalankan 
segala perintahNya dan menjauhi laranganNya.   
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[2:183] Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana 
diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, 
 
 
Jika kita sejak kecil bertahun tahun  melaksanakan puasa – maka ada yang bertanya 
apakah ketaatan kita padaNya selalu meningkat dari tahun ke tahun?  Bayangan dan 
Perhitungan matematisnya seharusnya makin meningkat, karena setiap tahun kita berlatih 
untuk dapat mengendalikan hawa nafsu – yang halal saja kita kendalikan untuk dapat 
dilakukan pada waktu waktu tertentu dan apalagi yang haram – terfikirkan pun 
seharusnya tidak pernah ada dalam benak kita. Namun kenyataannya – begitu Ramadhan 
berakhir – seolah manusia kembali ke sifat negatifnya – ini bisa kita amati selalu terjadi 
di setiap tahun. 
 
Di jalan jalan  para  pengendara mobil dan motor berlaku seenaknya sendiri. Baik mobil 
mewah dan biasa sering berhenti di sembarangan sehingga mengganggu pengendara yang 
lain. Mobil dan motor yang menyalip kendaraan di depannya tanpa memperdulikan 
keselamatan sendiri.  Penumpang bis dan mobil yang membuang sampah sembarangan di 
tempat jalan.  Pengendara motor yang keluar masuk jalan atau gang sembarangan tanpa 
berhenti dan melihat kendaraan dari arah lain. Anak anak kecil yang dibiarkan oleh orang 
tuanya mengendari motor – padahal perlu kedewasaan dalam mengemudi di jalan. 
Pengendara motor yang menutup jalan di persimpangan pintu kereta api, pengendara 
motor yang memotong jalan sembarangan. Yang anehnya, mereka bukan nya berterima 



kasih dan bersyukur kalau diingatkan, malah mereka ngotot dan memarahi orang yang 
mengingatkan. 
 
Di pasar pasar  ada pedagang yang berbohong kepada calon pembeli tentang kualitas dan 
harga barang dagangannya. Ada juga yang tega teganya menipu timbangan dengan hanya 
mengharapkan uang yang sedikit tapi tidak halal. Kemudian sebagian pembeli juga 
pernah  berbohong misalnya makan empat tempe  namun hanya membayar dua tempe.  
 
Di tempat tempat lain, terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan jabatan atau posisi. 
Investasi dan dana suatu perkantoran di keluarkan untuk kepentingan yang pribadi dan 
kurang terencana. Pemakaian fasilitas yang berlebihan dan boros. 
 
Sementara di kehidupan keluarga sering terdengar kekerasan dalam rumah tangga 
(KDRT) apakah itu kekerasan fisik maupun verbal yang dilakukan oleh berbagai anggota 
keluarga – apakah si Ayah, si Ibu, si anak dan sebagainya. Bahkan  perselingkuhan sering 
kita dengar dilakukan oleh salah satu atau mungkin kedua pasangan suami istri yang 
dapat berakibat berakhirnya status pernikahan mereka. 
 
Na’udzubillah min dzalik, kita berlindung pada Allah agar kita dihindari dari perbuatan 
perbuatan seperti itu. 
 
Kejadian kejadian  itu jelas bertentangan dengan jiwa ibadah puasa yang dilakukan di 
Ramadhan. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa sebaik baik manusia adalah yang 
selalu menebarkan salam. Salam di sini adalah ketentraman atau kedamaian, dimana dia 
berada maka selalu suasana damai dan nyaman tercipta. 
 
Jadi seolah latihan yang berat yang dilakukan kurang bermanfaat di ladang peperangan 
yang sebenarnya – yaitu kehidupan sehari hari. Seolah orang hanya beribadah dan taat 
pada Allah SWT di mesjid dan tempat ibadah saja, dan hanya taat pada Allah SWT di 
waktu waktu tertentu saja seperti di Ramadhan. Padahal jika kita melakukan ibadah 
ibadah tersebut dengan benar, maka ia akan menjauhkan kita dari perbuataan yang keji 
dan munkar. Contohnya hal ini dinyatakan oleh Allah SWT bahwa  Sesungguhnya Sholat 
itu mencegah perbuatan keji dan munkar . 
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“Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Kitab  (Al-Quran) dan 
dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji 
dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat  Allah  (shalat) adalah  lebih  besar  
(keutamaannya  dari  ibadah-ibadah yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu 
kerjakan.” (Q.S. 29/Al-Ankabuut: 45).   
 
Agar kita selalu dihadapi oleh akhir yang baik, maka sebaiknya kita memahami dan 
mentaati anjuran beristiqomah atau konsisten dalam taat pada Allah SWT. 
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Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan Kami ialah Allah" kemudian 
mereka meneguhkan pendirian mereka (istiqomah/konsisten), Maka Malaikat akan turun 
kepada mereka dengan mengatakan: "Janganlah kamu takut dan janganlah merasa 
sedih; dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu". 
Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat; di dalamnya kamu 
memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh (pula) di dalamnya apa yang 
kamu minta. [41:30-31] 
 
Kekonsistenan dalam bertakwa akan menjadi solusi menghadapi hidup dan menciptakan 
kedamaian di dunia dan akhirat. Jadi kalau kita sudah menjadi hamba Allah yang 
konsisten bertakwa maka semua orang akan enjoy dekat dengannya, dan Allah pun juga 
senang! 
 
Semoga kita termasuk hamba Allah yang bertakwa secara konsisten dengan kualitas 
keimanan yang meningkat setiap tahun. Amin. Wallhu ‘alam bi shawab,  
 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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