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A. PENDAHULUAN
Hari-hari yang indah dan hari-hari mulia yang dinanti oleh setiap Muslim telah
menghampiri kita, apapun kondisi kita hari ini, ditengah wabah Virus Corona yang
membuat seluruh dunia berduka, khususnya umat Islam terganggagu dengan covid ini,
untuk kedua kalinya dibulan Ramadhan, namun Ibadah tetap berjalan sesuai dengan
kemampuan kita, kita tetap semangat untuk meningkatkan ibadah dari tahun-tahun
sebelumnya, karena hari-hari ramadhan adalah hari-hari istimewa di mata Allah swt dan
itu menjadi kabar gembira dengan siapapun yang mengetahui keistimewaannya.
Ramadhan datang membawa keberkahan bagi setiap umatnya, ditengah darurat
Pandemi di Negeri kita Tercinta ini, kita harus menyambutnya dengan gembira dan
lapang dada, tetap mamatuhi protokol kesehatan, dan kita harus menyambut
Ramadhan dengan suka cita, karena bulan Ramadhan merupakan bulan yang sangat
dirindukan kedatangannya dan disayangkan kepergiannya.
Bulan Ramadhan bulan maghfiroh, bulan rahmah, bulan sabar, bulan berkah,
bulan Quran, bulan sodakoh, bulan pendidikan orang-orang beriman, bulan
dilipatgandakan pahala dari setiap amalan yang dikerjakan didalamnya, dan masih
banyak lagi nama-nama yang indah untuknya, yang belum disebutkan sesuai dengan
banyaknya kebaikan dan keutamaan di dalamnya.
B. DASAR HUKUM PUASA
Allah Swt memerintahkan hambanya untuk beribadah kepadanya pada bulan
Ramadhan, Allah SWT mewajibkan pada umatnya yang beriman untuk menjalankan
ibadah puasa sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah Ayat 183. Yang
artinya “Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana
diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa”.
Dalam awal ayat dipergunakan kata-kata panggilan kepada orang yang beriman,
tentu hal ini mempunyai maksud-maksud yang terkandung didalamnya, karena puasa
itu bukan suatu ibadah yang ringan, yakni harus menahan makan, minum ,

bersenggama disiang hari, dan keinginan-keinginan lainnya, sudah tentu dapat
melaksanakan ibadah tersebut hanyalah orang-orang yang beriman saja, karena iman
adalah syarat mutlak dalam beramal, nilai sebuah amal shaleh adalah sangat ditentukan
oleh Iman, ketiadaan iman menyebabkan kesia-siaan dalam beramal.
C. MARI KITA SAMBUT RAMADHAN DENGAN BEBERAPA HAL
1. Bergembira dengan datangnya bulan Ramadhan
Rasulullah telah memberikan kabar berita gembira kepada sahabatnya dengan
kedatangan Ramadhan, beliau memeberikan beberapa nasehat dan pesan-pesan,
Ramadhan bulan Allah dengan membawa berkah, rahmat dan maghfiroh bulan
yang mulia disisi Allah, hari-harinya adalah hari-hari yang paling utama, malammalamnya adalah malam-malam yang paling utama dan jam demi jamnya adalah
jam-jam yang paling utama. Kita sambut undangan Allah dengan Iman dan
bergembira penuh ikhlas, karena Allah memuliakan orang-orang yang merindukan
Ramadhan tiba, tentu kehadirannya kita sambut dengan hati yang bersih, karena
kita masih dipertemukannya dengan bulan mulia, dimana di bulan ini nafas-nafas
kita menjadi tasbih, tidur kita menjadi amal ibadah, amalan-amalan kita diterima
disisi Allah swt, semua kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadhan dilipat gandakan
pahala dan ganjarannya.
2. Berdoa kepada Allah agar tetap sehat dan Kuat
Setiap kita berbeda dalam menyembut bulan Ramadhan ini yang pasti kita tetap
menyambutnya dengan semangat dan berdoa kepada sang khalik agar kita bisa
beribadah kepadaNya, menjalankan ibadah puasa, Shalat malam, dan berzikir dan
ibadah-ibadah lainnya, perlu menjadi catatan kita bahwa Ramadhan merupakan
momen berdoa yang mustajab bagi kita untuk bermohon kepadaNya dengan niat
yang tulus dan hati yang suci agar Allah membimbing kita untuk melakukan shiyam
dan membaca ayat-ayat Allah dan kita berharap dan berdoa kepada Allah SWT, agar
kita sehat dan kuat dalam menjalankan ibadah shiyam dan wabah Virus Corona
Covid 19, diangkat di muka bumi ini.
3. Bersilaturrahmi
Sebelum Ramadhan tiba, terlebih dahulu kita melakukan kunjungan silaturrahmi
kepada sasama, saling miminta dan bermohon maaf atas kesilapan dan kekeliruan
selama sebelas bulan yang lalu, dan melihat fenomena yang terjadi pada
masyarakat kita bahwa sebelum Ramadhan datang antara sesama keluarga saling
bergantian berkunjung kepada karabat sanak family, kepada orang tua, saudara

dan sahabat, baik yang dekat maupun yang jauh, dan yang jauh dengan memakai
jasa telephon dan SMS menyambungkan silaturrahmi dan permohonan maaf karena
Ramadhan akan segera tiba, dan kegiatan tersebut sangat tepat dalam menyambut
Ramadhan, selain mengeratkan hubungan silaturrahmi, ini akan menjadikan media
motivasi bagi keluarga dalam menjalankan puasa, kegiatan mulia bersilaturrahmi
dengan sesama dan saling bermaaf-maafan, adalah kebiasaan yang baik dalam
menambah semangat dan nilai puasa, karena memulainya dengan hati yang bersih
dan ikhlas, mari kita implementasikan silaturrahmi ini menjelang Ramadhan tiba.
4. Membuat program ibadah di bulan Ramadhan.
Bulan Ramadhan bulan ibadah, dapat kita manfaatkan bulan Ramadhan tersebut
dengan sebaik-baiknya untuk beramal dan mengumpulkan amal sebagai tabungan
akhirat, untuk memaksimalkan ibadah perlu kita buat program akhirat artiannya
program menyibukkan diri di bulan Ramadhan dengan ketaatan dan ibadah, sebagai
seorang Muslim Ramadhan tiba setiap tahunnya membuat rencana amal yang akan
di kerjakan pada siang dan malam hari Ramadhan, Shalat taraweh dimesjid, di
Musholla, Tadarus Al-Quran, Mendekatkan diri kepada Allah melalui iktikaf,
Memberi makan orang-orang yang sedang berpuasa, memperbanyak shadaqah,
mengisi Ramadhan bersama keluarga di Rumah. Dan lain-lainnya. Dan sebagai
ilustrasi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam menyambut Ramadhan Tiba,
oleh Pengurus Musholla Al-Mahkamah telah pula dijadwalkan program Tausyiah
sesudah shalat Zuhur dalam rangka menambah pengetahuan tentang berpuasa dan
menambah literature pengetahuan melalui tausyiah, dan Tadarus Alquran yang
dibagi perkelompok setiap hari senin sampai Kamis, semoga berkah, selalu sehat
kita semuanya di bulan yang mulia dan penuh keindahan ini.
Menutup tulisan ini, yang berkesimpulan mari kita sambut kedatangan bulan
yang penuh berkah, bulan ampunan Allah, bulan yang penuh keistimewaan, dengan
senang hati, dengan mengharapkan ridho Allah, bermohon Ampunan kepadaNya
atas segala dosa dan kesalahan yang dilakukan selama ini, dan merajut kembali
hubungan antara sesama, sehingga kita dapat mengisi bulan Ramadhan yang segera
akan tiba, dengan berbagai amal sholeh, baik pada siang dan malam hari dengan
tetap memperhatikan protokol kesehatan, dengan sering mnecuci tangan dengan
air yang mengalir, pakai masker dan jaga jarak, doa kita semoga diberi kesehatan,
sehingga kita dapat menjalankan ibadah dengan maksimal dan mendapatkan
predikat terbaik dari Allah swt.
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