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Ada dua hari besar agama Islam yang selalu dirayakan dengan meriah dan kesibukan 

tinggi di Indonesia, yaitu hari raya Fitri (‘Idul Fitri ) dan hari raya Qurban (‘Idul 

Adlha). Hampir setiap orang dari semua kalangan masyarakat di negeri ini ikut 

menyibukkan diri menghadapi dua peristiwa tahunan ini. Dari dua hari raya ini, Idul 

Fitrilah yang paling ramai dan paling spektakuler dirayakan. Bagaimana tidak, semua 

tenaga dan waktu terkuras menyongsong hari Idul Fitri. Tidak hanya  umat Islam saja 

yang disibukkan dengan Idul Fitri, tetapi hampir semua orang baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Semua instansi pemerintah maupun swasta di negara ini juga 

menjadikan Idul Fitri sebagai momentum untuk saling berbagi dan membina tali 

komunikasi (baca: silaturrahim) antarwarganya, juga dengan masyarakat di 

sekitarnya. Hal ini terlihat bagaimana instansi-instansi tersebut menyediakan parcel 

atau bingkisan lebaran, menyediakan kendaraan gratis untuk mudik para 

karyawannya, serta mengadakan acara Syawalan (halal bi halal) sebagai bentuk 

syukur kepada Tuhan atas selesainya pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadlan. 

Hakikat Idul Fitri 

Secara harfiah kata ‘Idul Fitri  bermakna kembali ke fitrah. Sedang fitrah yang sering 

diartikan suci sebenarnya bermakna ‘kejadian’. Al-Quran dan hadis Nabi 

Muhammad saw. mengisyaratkan bahwa kata fithrah bermakna asal kejadian 

manusia yang sejak dilahirkan dibekali dengan berbagai potensi dasar seperti ruh, 

akal, penglihatan, pendengaran, insting, hati, nafsu, serta agama. Allah SWT. 

berfirman, “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; 

(tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. 

Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi 

kebanyakan manusia tidak mengetahui” (Q.S. al-Rum [30]: 30). Nabi saw. bersabda, 

“Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah” (H.R. al-Bukhari dan Muslim). 

Semua potensi tersebut menjadi bekal berharga bagi manusia untuk menjalankan 

fungsinya di muka bumi ini baik sebagai khalifah (Q.S. al-Baqarah[2]: 30) maupun 

sebagai ‘abdullah (Q.S. al-Dzariyat [51]: 56).  



Hakikat Idul Fitri adalah raihan spiritual seorang hamba yang beriman setelah 

berjuang keras dalam “kawah candradimuka” Ramadhan dengan berbagai aktivitas 

ritual maupun sosial dalam rangka penghambaan diri manusia kepada Tuhannya. Jika 

semua aktivitas ini dilaksanakan dengan penuh ketundukan dan keseriusan (khusyu’), 

akan terwujudlah pribadi-pribadi yang shalih baik secara individual maupun sosial. 

Inilah yang disebut orang bertakwa yang merupakan luaran utama dari proses 

berpuasa seperti yang ditegaskan Allah dalam al-Quran surat al-Baqarah (2) ayat 

183. Kalimat la’allakum tattaqun (semoga kamu meraih ketakwaan) dalam ayat itu 

mengisyaratkan bahwa puasa merupakan salah satu sarana untuk menjadikan 

seseorang meraih takwa. Tentu, puasa saja tidak cukup untuk itu, tetapi harus 

didukung dengan rangkaian aktivitas lain di sepanjang bulan Ramadhan baik yang 

diharuskan (wajib) maupun yang dianjurkan (sunnah). Inilah fasilitas yang diberikan 

oleh Allah kepada orang yang beriman untuk dapat meraih derajat tertinggi di 

hadapan-Nya, yakni manusia yang bertakwa, manusia yang memiliki karakter mulia 

di hadapan Allah maupun di hadapan manusia.  

Jadi, Idul Fitri harusnya menampilkan sosok-sosok manusia agamis yang penuh 

dengan nilai-nilai karakter mulia, kendatipun yang sering terlihat justeru sebaliknya. 

Idul Fitri sering dijadikan ajang untuk pamer kemewahan dan kesuksesan dalah 

meraih prestasi-prestasi duniawi yang jauh dari nilai-nilai karakter mulia yang 

mengharuskan kesederhanaan dan kesantunan yang dipadu dengan peningkatan 

kualitas iman dan takwa. Karena itulah, Idul Fitri di negeri ini sering dirayakan 

dengan tradisi Syawalan yang mengandung arti peningkatan kualitas insani bagi 

yang di bulan sebelumnya (Ramadhan) sudah diraihnya. Idul Fitri tahun 1433 H ini 

juga bersamaan dengan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-67. 

Marilah momentum yang jarang terjadi ini kita jadikan sebagai pelajaran berharga 

untuk dapat mewujudkan bangsa dan negara kita yang menjunjung tinggi nilai-nilai 

karakter mulia. Amin. (Dimuat di Bernas Yogyakarta, Sabtu, 18 Agustus 2012) 

 


