
hawa nafsu dengan cara hidup yang sederhana namun 

penuh berkah. Hidup sederhana bukan berarti hidup 

susah dan senang menderita. Melainkan merupakan 

cerminan hidup yang “smart” karena bisa membedakan 

mana “keinginan” (want) dan mana kebutuhan (need). 

Jadi, hidup sederhana sebenarnya merupakan praktek 

langsung teori ekonomi ideal di mana antara kebutuhan 

dan keinginan dapat dibedakan dengan jelas dan 

manusia dapat mengambil keputusan terbaik dengan 

mengikuti pola yang jelas, proporsional, dan sederhana 

itu untuk hidup dengan lebih cerdas.

Orang yang sederhana atau bersahaja menyadari 

bahwa nafsu yang melahirkan hasrat dan syahwat tidak 

akan terpuaskan kalau dituruti terus menerus. 

Memperturutkan hawa nafsu di bulan Ramadhan 

dengan jor-joran berbelanja dan pamer barang 

kemewahan sama saja dengan memproklamirkan kalau 

puasa kita sia-sia alias gagal total di perjalanan. Gaya 

hidup bersahaja bukan juga berarti harus menjauhi 

kesenangan dunia, tapi menyadari bahwa setiap 

kesenangan pasti bakal dipertanggung jawabkan di 

hadapan Allah SWT seperti diungkapkan dalam surat at-

Takatsur (QS 102: 1 s/d 8) berikut.

Bermegah-megahan telah melalaikan kamu[1], 

Sampai kamu masuk ke dalam kubur. 

Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat 

perbuatanmu itu), 

Dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. 

Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan 

pengetahuan yang yakin, 

Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahiim, 

Dan Sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya 

dengan 'ainul yaqin[2]. 

Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu 

tentang kenikmatan yang kamu peroleh hari ini (yang 

kamu megah-megahkan di dunia itu). 

Catatan: 

[1] Maksudnya: Bermegah-megahan dalam soal 

banyak harta, anak, pengikut, kemuliaan, dan 

seumpamanya telah melalaikan kamu dari 

ketaatan. 

[2] 'ainul yaqin artinya melihat dengan mata kepala 

sendiri sehingga menimbulkan keyakinan yang 

kuat. 

Demikian juga, hidup sederhana dan bersahaja bukan 

berarti harus menjadi kikir, pelit, atau hemat berlebihan 

yang melampaui batas sampai-sampai tidak mau 

bersedekah ataupun tidak mau beraktifitas amal, atau 

bahkan akan menjurus ke amaliah yang Riya karena 

amaliahnya hanya sekedar pamer saja atau hanya 

karena ada kebutuhan “udang di balik batu” semata. 

Nah, kalau sudah masuk ke wilayah kekikiran dengan 

berbagai variasi jeleknya ini kita semua memang harus 

hati-hati karena pada akhirnya sanak saudara bisa lari 

menyingkir.

Ayo kembali ke jalur Ramadhan yang benar dengan 

mencoba hidup bersahaja dengan puasa, dengan 

mengekang hawa nafsu yang muncul dari keinginan 

maupun kebutuhan yang tidak perlu. Hiduplah 

sederhana, karena sederhana itu menurut al-Harits al-

Muhasibi (165 H – 243 H) seorang ulama sufi generasi 

awal, adalah kehidupan yang penuh berkah. 
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Kebiasan yang jelek ini lantas diadopsi begitu saja oleh 

masyarakat sampai akhirnya “baru beli” atau 

semacamnya dianggap menjadi kebutuhan pokok 

untuk merayakan Iedul Fitri dan menganggap dirinya 

sudah menang puasa padahal justru sebaliknya. 

Sudah jelas, yang dimaksud baru di Hari raya Iedul Fitri 

adalah akhlak kita yang menjadi baru, fitri, bersih dan 

murni, karena telah berhasil memenangkan gelora 

hawa nafsu dengan segala penampilannya. Tanpa 

sungguh-sungguh sadar akan tujuan Ramadhan, 

maka kebaruan semu itu hanya menunjukkan stereotip 

tahunan dari KEGAGALAN TOTAL sebagian besar 

Umat Islam di Indonesia setiap bulan Ramadhan untuk 

meraih manusia yang beriman dan taqwa.

Memasuki pertengahan bulan Ramadhan, belum 

terlambat kalau kita kembali melihat esensi Ramadhan 

sebagai bulan pendidikan jiwa dengan mengekang 

Al Huda buletin disebarluaskan secara gratis sebagai lahan 

dakwah menuju kehidupan yang lebih baik dengan ridho Alloh SWT

Buletin ini bisa Anda download di http://takusanka.wordpress.com
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