NILAI
PUASA RAMADHAN
Oleh :
Agus Gustiwang Saputra
MUQODDIMAH :
Allah berfirman :

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa
sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu
bertakwa, (yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang
siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia
berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang
ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang
yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar
fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang
dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih
baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang
di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Qur'an sebagai petunjuk bagi
manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda
(antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara
kamu menyaksikan datangnya bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa
pada bulan itu”
(QS. 2 Al-Baqarah : 183-185)
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Dari 3 ayat Surat Al-Baqarah ini ada beberapa hal yang harus digaris bawahi :
1. Khithob syara’ dari seruan puasa ini adalah bagi orang beriman, yakni
barang siapa yang mengaku dirinya sebagai muslim.
Sehingga dalam HR. Abu Ya’la, Rasulullah saw bersabda :

“Ciri-ciri Islam dan tiang penyangganya ada 3, yakni : Bersaksi bahwa
Tiada Tuhan Selain Allah, Shalat dan Puasa Ramadhan. Maka barang
siapa meninggalkan salah satu dari tiga hal tersebut, maka berarti dia
kafir”.
(HR. Abu Ya’la dari Ibnu Abbas ra)
2. Tujuan Puasa : Agar seorang mu’min meningkat derajatnya menjadi
orang bertaqwa.
Karena orang mu’min itu ada yang tergolong Fasiq (Durhaka) dan
sebagiannya lagi Dzalim (Berbuat aniaya kepada orang lain). Sementara
orang mu’min terbaik adalah orang bertaqwa. Allah berfirman :

“Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah
ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu”.
(QS. 49 Al-Hujurat : 13)
Orang bertaqwa itu ibarat kupu-kupu. Sebelum metamorfosis ia
hanyalah ulat yang menjijikan dan merusak daun tanaman. Setelah ia
berpuasa berberapa hari menjadi kepompong, maka berubahlah harkat
dan derajatnya menjadi binatang cantik dan mahal harganya.
Makanannya pun saripati bunga, bahkan ia berubah menjadi makhluk
yang penting karena memberi manfaat berupa proses penyerbukan,
sehingga bunga berubah menjadi buah. Subhanallah……….
3. Rukhshah (Keringanan) untuk tidak berpuasa hanya diberikan kepada
orang sakit dan musafir
Rasulullah saw bersabda :

“Barang siapa meninggalkan puasa Ramadhan tanpa uzur (Syar’i),
maka tidak cukup diganti dengan berpuasa selama setahun”.
(HR. Tirmidzi, Nasa’I, Ibnu Majah dari Abu Hurairah ra.)
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Shahabat Abi Umamah Al-Bahili ra memeberi keterangan bahwa dia
pernah mendengar Rasulullah saw bersabda :
“Suatu waktu aku tidur. Lantas ada dua orang laki-laki datang, langsung
memegang lenganku dan mengajakku naik ke gunung yang jalannya
sangat terjal. Dua orang itu berkata : “Naiklah”. Jawabku : “Aku tidak
mampu untuk naik lebih tinggi lagi”. Lantas dia berkata : “Sudahlah,
kami akan membuiatmu mudah naik ke atas”. Aku pun kemudian naik
hingga berada di atas puncak gunung. Tiba-tiba ada suara yang sangat
keras. Aku bertanya : “Suara apakah ini ? Jawab mereka : “Ini suara
jeritan penghuni Neraka”. Lantas aku pergi, tiba-tiba aku melihat
sekelompok orang yang dirantai hingga seluruh tubuhnya
mengeluarkan darah. Lalu aku bertanya : “Siapakah mereka ?”
Jawabnya : “Mereka adalah orang-orang yang meninggalkan puasa
Ramadhan tanpa adanya uzur syar’I atau berbuka sebelum sampai
waktunya”
(HR. Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah dari Abi Umamah Al-Bahili)

4. Orang yang berat puasa boleh tidak berpuasa tanpa harus mengqadha
(mengganti) tetapi wajib fidyah, yakni memberi makan orang miskin.
Siapa orang yang berat puasa yang tidak perlu mengqadha ini, telah
IJMA (Konsensus) SHAHABAT & ULAMA adalah 2 golongan manusia ,
yakni :
“Orang Tua Jompo dan Orang Sakit yang tidak diketahui kapan
sembuhnya”.
Per satu hari yang ditinggalkan mereka harus membayar minimal 1mud =
3/4 liter beras, menurut Sulaeman Rasyid dalam Fiqh Islam. Afdhalnya
ditambah sesuai dengan besarnya biaya jatah makan sehari-hari.
Sedangkan wanita hamil dan menyusui telah IJMA’ (Konsensus) ULAMA
4 MADZHAB (Maliki, Hanafi, Syafi’I & Hambali) tentang wajibnya qadha
puasa bagi mereka, jika di bulan Ramadhan mereka tidak berpuasa.

5. Berpuasa itu lebih baik bagi kita karena ia mengandung banyak
manfaat.
Allah berfirman :

“Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”
(QS. 2 Al-Baqoroh : 184)

3

Diantara MANFAAT PUASA adalah :
a. Puasa menjadikan seseorang menjadi sehat
Dalil :
a. HR Abu Nu’aim, Rasulullah saw bersabda :
“Berpuasalah niscaya kamu akan sehat”
b. HR. Al-Baihaqi dari Ali bin Abu Thalib ra berkata, bahwa
Rasulullah saw bersabda :
“Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepada seorang Nabi
dari Bangsa Israel : “Beritahukanlah kepada kaummu bahwa
tiada seorang hamba yang berpuasa sehari dikerjakannya betulbetul karena Aku, melainkan Aku (Allah) memberi kesehatan
tubuhnya dan memberinya pahala yang besar.”
Dunia Kedokteran telah meyakini bahwa puasa merupakan cara
ampuh dalam mengobati berbagai penyakit. Selama ini pencernaan
bekerja lebih kurang 18 jam sehari tanpa henti. Pada saat puasa,
pencernaan, enzim serta hormon yang biasanya bekerja mencerna
makanan bisa beristirahat selama lebih kurang 12-14 jam. Sehingga
jika seseorang berpuasa dengan benar, maka puasa tersebut dapat
mengendalikan berbagai penyakit. Seperti diabetes, darah tinggi,
kolesterol tinggi, tukak lambung, hingga obesitas.
Lebih lanjut, manfaat puasa ditinjau dari kesehatan adalah :
• Puasa membersihkan tubuh dari sisa metabolisme dan
meningkatan imun (daya tahan) tubuh
• Puasa melindungi tubuh dari penyakit gula.
• Puasa menyehatkan sistem pencernaan
• Puasa mengurangi berat badan berlebih
• Puasa dapat menurunkan tekanan darah bagi para
penderita hipertensi
b. Puasa menurunkan libido sexual
Dalil :
c. HR. Bukhari Muslim, Rasulullah saw bersabda :

“Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian memiliki
kemampuan menanggung kewajiban, maka hendaknya kawin.
Karena sesungguhnya nikah itu dapat menundukkan mata dan
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memelihara farji (kemaluan). Dan barang siapa belum sanggup,
maka hendaknya ia berpuasa. Karena sesungguhnya puasa itu
dapat mengendalikan nafsu”
c. Puasa mensucikan jiwa dan sarana melatih kesabaran
Dalil :
d. HR Ibnu Majah dari Abu Hurairah ra berkata bahwa Rasulullah
saw bersabda :

“Segala sesuatu itu ada zakatnya (pensucinya). Dan pensuci
(pembersih) jasad adalah puasa. Dan puasa itu adalah separuh
kesabaran”.
b. Imam Ash-Shon’aniy dalam Subulus Salam mengatakan bahwa
kata “tazakka”, yang artinya mensucikan dalam QS. 87 Al-A’laa
: 14 adalah Puasa Ramadhan. Allah berfirman :

“Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri”
c. Al-Hadits, Nabi saw bersabda :

“Apabila seseorang diantara kalian berpuasa pada suatu hari,
maka janganlah ia berkata kotor, dan jangan bersuara keras.
Kemudian jika ada yang mencelanya, maka ucapkanlah :
“Sesungguhnya aku sedang puasa, sesungguhnya aku sedang
puasa”
d. Puasa dapat meningkatkan kepedulian sosial
Dalil :
a. Dail Aqli :
“Saat seseorang sedang berpuasa maka ia akan merasakan arti
lapar, haus dan dahaga yang terbiasa menghinggapi kaum
dhu’afa, sehingga akan terbangunlah empati dan kepeduliannya
kepada nasib mereka. Untuk itulah barangkali mengapa baginda
Nabi saw memerintahkan kepada setiap orang yang berpuasa
Ramadhan untuk membayar Zakat Fitrah di akhir Ramadhan”
b. Dalil Naqli :
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HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah, dari Ibnu Abbas ra berkata :
“Rasulullah saw memfardhukan Zakat Fitrah sebagai pembersih
bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perbuatan
keji. Dan merupakan pemberian makan bagi orang miskin. Maka
barang siapa yang mengeluarkannya sebelum sholat ‘Ied maka
itulah zakat yang diterima. Dan barang siapa yang
mengeluarkannya sesudah sholat ‘Ied maka itu adalah shodaqah
dari berbagai shodaqah”
e. Puasa menjadikan do’a maqbul (mustajab)
Dalil :
a. Ditempatkannya ayat yang memberi garansi diqabulnya do’a (QS.
2 Al-Baqoroh : 186), di tengah-tengah ayat yang membicarakan
tentang puasa Ramadhan, merupakan qarinah (indikasi)
pentingnya & diqabulnya do’a saat orang berpuasa Ramadhan.

“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku,
maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku
mengabulkan permohonan orang yang berdo`a apabila ia
memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi
(segala perintah) Ku dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku,
agar mereka selalu berada dalam kebenaran”.
b. Dalam HR. Ahmad dari Ibnu Abbas ra, Rasulullah saw bersabda :
“Telah datang Bulan Ramadhan kepadamu, penghulu seluruh
bulan. Maka sambut dan elu-elukanlah kedatangannya. Telah
datang bulan puasa dengan membawa keberkahan. Maka
muliakanlah ia laksana menghormati tamu. Seandainya ummatku
mengetahui apa yang terdapat di dalam bulan Ramadhan,
pastilah mereka menginginkan agar seluruh bulan dalam setahun
terdiri dari bulan Ramadhan. Karena sesungguhnya (di dalam
bulan Ramadhan itu) berkumpul bermacam-macam hasanat
(kebajikan), ketaatan diterima Allah, do’a diijabah, dosa-dosa
diampuni dan sorga merindukannya”
c. HR. Ibnu Majah, Al-Hakim, Abu Dawud dan Al-Baihaqi, bahwa
Rasulullah saw bersabda :
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“Bagi orang yang berpuasa ketika sedang berbuka, ada do’a
yang mustajab”
(HR. Ibnu Majah, Al-Hakim, Abu Dawud, Al-Baihaqi)
d. ‘Ibrah dari kisah Nabi Musa as sebagaimana diungkapkan dalam
Al-Qur’an, bahwa saat ia akan menerima Kitab Taurat, beliau
diperintahkan berpuasa selama 40 hari sambil bermunajat
berdo’a di Bukit Thursina, dari Bulan Dzul Qaidah hingga tanggal
10 Bulan Dzul Hijjah, barulah kemudian diberi Kitab Taurat.
f. Puasa menjadikan perbuatan mubah bernilai ibadah, sedangkan
perbuatan baik dilipat gandakan pahalanya.
Dalil :
a. HR Ad-Dailami dari Ibnu Umar ra :

“Diamnya orang yang berpuasa adalah tasbih, dan tidurnya
adalah ‘ibadah, dan do’anya mustajab dan amal perbuatannya
dilipatgandakan”
(HR Ad-Dailami)
b. HR. Bukhari, Muslim, Ahmad dan An-Nasa’I dari Abu Sa’id AlKhudri ra bahwa Rasulullah saw bersabda :

“Barang siapa berpuasa sehari dalam (perang) fisabilillah, maka
dijauhkan wajahnya dari neraka sejauh 70 tahun”

c. HR. An-Nasa’I dari ‘Uqbah bin Amir ra berkata bahwa Rasulullah
saw bersabda : “Barang siapa berpuasa sehari dalam (perang)
fisabilillah,

“Maka Allah akan menjauhkannya dari neraka Jahannam sejauh
perjalanan 100 tahun”.
g. Puasa menjadi perisai seseorang dari api neraka
a. HR. Thabrani dari Abu Umamah ra, Rasulullah saw bersabda :
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“Puasa itu adalah perisai. Dan ia merupakan benteng dari
benteng-benteng orang beriman. Dan semua amal itu bagi
pelakunya. Kecuali puasa. Allah berfirman : “Puasa itu bagi-Ku.
Dan Aku (Allah) lah yang akan memberikan balasannya”
Al-Imam Jalaluddin As-Suyuthi dalam kitab Al-Jamiush Shaghier,
menghukumi Hadits ini sebagai SHAHIH.
b. HR. Ahmad dan An-Nasa’I, Rasulullah saw bersabda :

“Puasa itu adalah perisai dari api neraka, sebagaimana perisai
seseorang diantara kalian dalam peperangan. Selama tidak
dihancurkan dengan dusta dan ghibah (memperguncingkan
kejelekan orang)”

h. Puasa dapat memberi syafaat di akherat
Dalil :
HR. Ahmad, Thabrani, Al-Hakim dan Al-Baihaqi, Rasulullah saw
bersabda :

“Puasa dan Al-Qur’an adalah dua hal yang memberi syafa’at
(pertolongan) bagi hamba (Allah) pada Hari Qiyamat. Berkata puasa :
“Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah mencegahnya makan dan
syahwat di siang hari, maka terimalah syafaatku padanya”. Dan AlQur’an berkata : “Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah
mencegahnya dari tidur di malam hari. Maka terimalah syafaatku
padanya. Lalu diterimalah syafaat mereka (Puasa dan Al-Qur’an)”
Al-Imam Jalaluddin As-Suyuthi dalam kitab Al-Jamiush Shaghier,
menghukumi Hadits ini sebagai SHAHIH.

6. Bulan Ramadhan merupakan waktu NUZULUL QUR’AN.
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Berdasar Qaul para ulama, ada 2 pengertian yang terkandung di
dalamnya :
a. Bahwa Bulan Ramadhan adalah saat pertama kali turunnya AlQur’an kepada Nabi Muhammad saw di Goa Hira (QS. Al-‘Alaq : 15) pada 17 Ramadhan atau 24 Ramadhan).
b. Bahwa Bulan Ramadhan adalah saat Al-Qur’an sekaligus (30 juz)
diturunkan dari Hadhirat Allah SWT ke BAITUL ‘IZZAH di langit
dunia.
Sehingga Bulan Ramadhan adalah saat yang paling tepat untuk
mengkhatamkan Qur’an dan mengkaji makna dan tafsirnya.
Sedangkan tentang fadhilah dan nilai-nilai luhur dari Bulan Ramadhan
lebih jauh diungkapkan dalam berbagai Hadits Rasul, diantaranya dalam HR.
Ibnu Khuzaimah, Baihaqi, Ibnu Hibban. Derajat Hadits SHOHIH menurut Ibnu
Hibban bahwa :
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Dari Hadits Shohih ini, ada banyak hal yang dapat kita petik. Secara garis besar
terbagi kedalam 2 kategori, yakni :
a. Status dan kedudukan bulan Ramadhan
1. Bulan Ramadhan adalah bulan agung yang diberkahi, bulan sabar dan
bulan kasih sayang
2. Di Ramadhan setiap mukmin digaransi rizqinya bertambah
Mengapa ? Karena saat seseorang berpuasa Ramadhan, ia hendaknya
meninggalkan dosa & kemaksiatan sekecil apapun, sambil bertobat
memperbanyak istighfar jika ingin sempurna puasanya. Jika hal ini
dilakukan, maka sebagaimana sabda Nabi saw, rizqi pasti bertambah.
Dalam HR. Ahmad dari Tsaubah ra, Rasulullah saw bersabda :
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“Sesungguhnya seseorang benar-benar dapat tertahan rizqinya
karena dosa yang dilakukannya dan tiada sesuatu yang dapat
menolak taqdir selain do’a. Dan tiada yang dapt menambah umur
selain perbuatan baik”
3. Taqarrub dengan amal sunnah pahalanya seperti ibadah wajib
sedang dengan amal wajib pahalanya 70x lipat.
Sehingga orang mengeluarkan Zakat Malnya dan orang berebut
‘Umrah di Bulan Ramadhan, karena pahalanya seperti BerHaji
bersama Nabi Muhammad saw.
4. Awal bulan Ramadhan merupakan rahmat, pertengahannya
merupakan maghfiroh dan akhir bulan merupakan ‘Itqum minan naar
(pembebasan dari api neraka)
Sehingga celakalah bagi orang yang rahmat Allah pun tidak
didapatnya. Diantara bentuk rahmat : “Keringanan beribadah,
seperti Shalat tarawih, membaca Al-Qur’an, ta’jil, dan lain-lain.
Sebagaimana sabda Nabi saw dalam HR. Thabrani :

5. Dalam bulan Ramadhan ada Malam Lailatul Qadr
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b. Amalan utama di bulan Ramadhan
1. Amalan wajib : Berpuasa
2. Amalan Sunnat :
• Shalat Malam (khususnya Tarawih)
• Memberi buka puasa kepada Shaimun
Pahala :
Diampuni dosa, dibebaskan dari neraka dan minum
dari haudh (telaga) Rasulullah.
Dalam HR. Abu Ya’la, Nabi saw bersabda :

•
•

Meringankan beban tugas bawahan
Pahala :
Diampuni dosa dan dibebaskan dari api neraka
Memperbanyak syahadatain, Istighfar, do’a mohon sorga dan
do’a berlindung dari neraka.
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