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HALAL BIHALAL DI HARI NAN FITRI

Oleh Zulkifli (PP PTA Pekanbaru)

Setelah sebulan suntuk melaksanakan perintah Allah swt, yaitu berpuasa di
bulan Ramadhan, di bulan Ramadhan tersebut banyak pesan dan kesan yang telah
diajarkannya kepada kita sebagai ummat Islam, pesan yang sangat berharga adalah
bagaimana kita bisa menahan, menahan lapar, menahan hawa nafsu, menahan amarah
menahan dari segala yang dapat membatalkan puasa, bersabar dan ikhlas serta disiplin
waktu, sedangkan kesan yang mendalam bagi kita adalah kumpul keluarga dan
indahnya sahur bersama keluarga dan menanti terbenamnya  matahari disaat-saat
berbuka yang kesemuanya itu ingin mendapatkan penghaargaan taqwa dari Allah swt.

Idul fitri mengandung muatan ibadah baik secara vertical maupun horizontal,
ibadah sosial pada idul fitri tidak hanya terbatas solidaritas sosial tapi juga kemurahan
hati dalam aspek moral dan spiritual dengan bersilaturrahmi dan saling meminta dan
memberi maaf, kita melihat fenomena budaya masyarakat kita dihari nan fitri ini yang
berada diperantauan balek kampung atau mudik, hal terebut dapat kita lihat melalui mas
media dan melalui layar televisi, mereka ingin berkumpul sanak family dan handai tolan
dan berjumpa teman lama yang berda dikampung, mereka sanggup mengeluarkan biaya
besar dan antrian panjang, berdesak-desakan untuk bersilaturrahmi berkunjung dan
menjumpai orang-orang yang tersayang dan orang yang terdekat.

Ramadhan adalah bulan ampunan, kita berharap setelah ramadhan dosa-dosa
yang pernah dilakukan secara vertikal terampuni, maka dosa harizontalpun harus
diupayakan dapat terampuni juga, sehingga kita benar-benar dalam kondisi fitrah, bersih
dan suci dari dosa-dosa baik secara vertikal maupun horizontal. Dari sinilah maka
budaya saling maaf memaafkan menjadi  kebiasaan dan melembaga di dalam
merayakan Idul fitri di kalangan masyarakat kita yang lebih popular  dengan istilah
Halal bihalal, karena kita sadar bahwa dalam menjalani perjalanan hidup ini tidak luput
dari salah dan khilaf, mungkin pernah tersinggung sehingga membuat hubungan antara
sesama menjadi renggang, dengan beridul fitri saling memaafkan sehingga hubungan
yang tadinya renggang dapat terajut kembali, budaya lebaran dengan berbagai tradisinya
itu merupakan contoh yang elok, bagaimana idiom-idiom Islam diterjemahkan secara
cerdas dan kreatif  ke dalam budaya kita bangsa Indonesia.

Halal bihalal sebenarnya tiada lain silaturrahmi, sebagaimana yang telah
dianjurkan oleh Islam, tetapi ada perbedaannya, silaturrahmi bisa dilaksanakan kapan
saja, sedangkan halal bihalal khusus setelah ibadah puasa ramadhan dan idul fitri,
dengan demikian silaturrahmi dan halal bihalal adalah untuk saling maaf memaafkan
dan saling merelakan antara anak dan orang tua, antara suami dan istri, antara teman
sepermainan, antara tetanga, antara atasan dengan bawahan, antara rekanan bisnis,
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bahkan kita melihat banyak orang yang hilir mudik mengunjungi  sanak saudaranya
dan shahabat-shabatnya untuk bersilaturrahmi dan untuk saling memberi dan meminta
maaf, yaitu bersalaman, berjabat tangan. Rasulullah Saw bersabda yang artinya “ Dua
orang muslim brtemu dan bersalaman akan diampuni dosanya sebelum keduanya
berpisah kembali “ (HR. Abu Daud, Turmudzi dan Ibnu Majah). Hadis ini menjelaskan
kepada kita bahwa dosa orang bersalaman akan diampuni dosanya ketika hatinyapun
turut bersalaman  hatinya ikhlas saling memaafkan merupakan bukti keinginan ummat
Islam untuk membersihkan diri dari macam-macam kekeliruan yang pernah dilakukan
diantara sesama kita tersebut lalu mencair, sehingga terjadilah kembali hubungan yang
harmonis diantara sesama kita,

Halal bihalal merupakan usaha untuk mendekatkan hubungan yang merupakan
usaha mulia yang dicintai Allah swt, bahkan silaturrahmi merupakan bukti berimannya
manusia kepada Allah dan hari akhir Rasulullah saw, bersabda yang artimya “ Barang
siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka harus mau menghubungkan
kasih sayang (silaturrahmi)”. (HR.Bukhari Muslim), justru itu alangkah indahnya jika
hal tersebut dapat dirasakan pada saat ini,  yang mana komflik yang terus menerus
terjadi baik dipusat maupun di daerah-daerah, pada lebaran ini dapat mencair, semua
kita melalui momentum Ramadhan, idul fitri dan halal bihalal ini mampu menempatkan
hubungan yang harmonis, bisa mengesampingkan kepentingan pribadi dan golongan,
sehingga muncul solidaritas yang seakan-akan tanpa pamrih kecuali untuk kepentingan
agama, nusa dan bangsa, indah sekali ketika kita semua saling berkasih sayang dan
saling mengikhlaskan dan merelakan serta berbuat baik antara sesama. Allah
mengingatkan kita dalam surat Al-Maidah  ayat 13, yang artinya “ Maka maafkanlah
mereka dan biarkanlah mereka, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang
berbuat baik”. Oleh karena itu maafkanlah orang-orang yang pernah melakukan
kesalahan, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Pasca lebaran, masyarakat kita Indonesia melanjutkan halal bihalal  biasanya
halal bihalal dilaksanakan oleh instansi pemerintah, instansi swasta,  bahkan masyarakat
yang berada dikota, maupun masyarakat yang berada di desa-desa dan di kampung-
kampung, acara halal bihalal tersebut sudah merupakan budaya yang mengakar di
masyarakat kita Indinesia yang tercinta ini,  dengan acara halal bi halal, sekurang-
kurangnya umat Islam bisa silaturrahmi, bisa saling  memaafkan, merekatkan kembali
persaudaraan yang pernah renggang diantara sesama, tentu harapan kita halal bihalal ini
diharapkan akan lebih sempurna kebersihan dan kesucian ummat Islam dari macam-
macam dosa diantara sesamanya, sehingga benar-benar kembali kepada fitrah,
kedepannya yang menjadi perhatian kita adalah pengalaman yang telah kita peroleh
selama menjalankan ibadah ramadhan amatlah berguna untuk sebelas bulan
kedepannya, dalam mengontrol dan mengendalikan prilaku kita untuk mempertahankan
martabat kita, agar tetap berada dijalan yang benar, jalan yang diredoi oleh Allah Swt,
semoga Allah berkenan memberikan kita umur panjang, tetap rajin beribadah, rezki
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yang penuh berkah, ilmu yang bermanfaat, dan badan sehat, sehingga kita dapat
mengimplementasikan nilai-nilai yang telah diajarkan oleh ramadhan.

Akhirnya kita tentu berharap dengan idul fitri dan berhalal bihalal, akan tercipta
masyarakat yang fitri pula, yakni suatu masyarakat yang aman, nyaman dan sentosa,
dalam keaneka ragaman, yang kaya dan yang miskin, yang cerdas dan yang kurang
pandai, yang tua dan yang muda, yang majikan dan yang buruh, yang memerintah dan
yang diperintah tidak ada dihinakan, tidak ada yang ditindas atau diperas dan tidak ada
yang merasa di anak tirikan, segenap lapisan masyarakat merasa aman, damai dalam
eksistensinya karena sadar akan posisi dan fungsi masing-masing, dimana yang satu
dengan yang lainnya saling melengkapi dan saling menyempurnakan yang pada
akhirnya memperoleh dan meraih sebuah kemenangan yang hakiki,  yaitu kemenangan
yang kita inginkan bahagia dan indah didunia dan bahagia di kampung akhirat
nanti….selamat hari raya idul fitri 1438 H,  minal aidin walfaizin mohon maaf lahir
dan batin........


