
 

 

 

 

 

RAMADHAN 1441H: AKANKAH SEINDAH RAMADHAN SEBELUMNYA? 

Oleh: Alfaridho Awwal (Bapernas FoSSEI 2019/2020) 

 

Bulan Ramadhan tinggal menghitung hari, sebuah bulan yang sangat ditunggu oleh 

kaum muslimin di seluruh dunia. Pada bulan ini, Allah SWT menutup pintu-pintu maksiat 

dan membuka selebar-lebarnya pintu rahmat bagi siapa saja yang ingin mendapatkan pahala. 

Pada bulan ini umat Islam diwajibkan untuk berpuasa dari terbit fajar hingga terbenam 

matahari dan pada bulan ini pula diturunkan kitab suci Al-Quran sebagai pedoman bagi umat 

manusia.  

Bulan Ramadhan adalah bulan yang penuh rahmat bagi siapa saja. Anak-anak akan 

senantiasa meneriakkan takbir keliling ketika waktu sahur telah tiba. Para pedagang dengan 

senang hati menjajakan takjilnya dan baju muslim yang nantinya akan dipakai pada saat 

lebaran, para pegawai akan mendapatkan THR (baca: Tunjangan Hari Raya) pada akhir bulan 

sebagai salah satu bentuk kewajiban perusahaan menyejahterakan karyawannya dan para 

dermawan yang menyumbangkan hartanya baik dengan jalan sedekah ataupun dengan jalan 

wakaf dijalan Allah. Siapa yang takut kekurangan makanan jika pintu-pintu masjid dan 

mushola dibuka selebar-lebarnya bagi siapa saja yang ingin berbuka puasa bersama? Siapa 

yang takut tidak memiliki makanan ketika sahur ketika banyak orang membagikan makanan 

dengan berbagai agenda Sahur on The Road?. Sungguh suatu bulan yang tidak mungkin ada 

satu orang-pun di dunia ini yang tidak merindukan bulan ini terutama umat Muslim. 

Tahun ini mungkin agak sedikit berbeda, Novel Coronavirus (Covid-19) akhirnya 

menginfeksi Indonesia setelah sebelumnya membuat Negara Tirai Bambu melakukan 

lockdown selama dua bulan. Indonesia mengonfirmasi kasus pertama yang terjadi pada dua 

warga Depok, Jawa Barat. Hal ini diumumkan langsung Presiden Joko Widodo di Istana 

Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/3/2020). Per hari ini (18/4/2020), virus ini telah menginfeksi 

setidaknya 6.248 orang dan membunuh sekitar 535 orang. WHO telah mengubah himbauan 

Social Distancing menjadi Physical Distancing karena perkembangan virus yang kian cepat 

menyebar. Pemerintah Indoensia melalui juru bicara Presiden  Covid-19 juga  menghimbau 
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untuk tidak melakukan kegiatan secara masal dalam bentuk apapun, serta penggunaan masker 

kain dalam berbagai kegiatan di luar rumah. Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan 

edaran untuk tidak melaksanakan Sholat Jum`at bagi daerah-daerah yang terpapar Covid-19 

dimana dalam keadaan darurat hal ini diperbolehkan secara Hukum Islam. Bahkan Pemprov 

DKI Jakarta akan menerapkan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) setelah 

Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto menyetujui dan menandatangani surat 

persetujuan PSBB untuk menangani pandemi Covid-19 dikarenakan Jakarta dinilai sudah 

sangat darurat dalam menghadapi Covid-19. 

Ahli statistika dan alumni Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Universitas Gadjah Mada (FMIPA UGM) memprediksi, pandemi Covid-19 akan berhenti 

pada 29 Mei 2020 di Indonesia. Model yang dibuat dalam prediksi ini dinamai model 

probabilistik yang didasarkan pada data nyata, atau disebut dengan probabilistic data-driven 

model (PPDM). Prediksi tersebut menyebutkan bahwa akan terdapat minimal 6.174 orang 

yang positif terinfeksi virus corona. Prediksi bahwa pandemi corona akan selesai pada akhir 

Mei tersebut bisa berjalan jika ada intervensi ketat pemerintah seperti partial lockdown, tak 

ada mudik, dan kegiatan seperti salat tarawih di masjid selama Ramadan ditiadakan. Jika 

masyarakat tidak tertib akan himbauan tersebut, masa pandemi bisa saja akan lebih lama dari 

prediksi sebelumnya. Tapi melihat kondisi sekarang yang masih seperti ini, nampaknya 

prediksi tersebut bisa saja meleset. 

Covid-19 sebenarnya bukan hanya berdampak dari segi kesehatan. Covid-19 

membawa pengaruh lain seperti hilangnya mata pencaharian orang-orang yang bekerja 

harian, melemahnya daya beli, melemahnya nilai tukar rupiah serta hilangnya kepercayaan 

beberapa investor asing. Dalam hal roda perekonomian negara, akibat dari penerapan 

Physical Distancing tentunya membuat masyarakat cenderung mengurangi interaksi satu 

sama lain termasuk dalam hal jual beli. Hal ini tentunya membuat pertumbuhan ekonomi 

menjadi terhambat dan efek jangka pendeknya adalah banyaknya dangangan yang tidak laku 

dipasaran dan petani tidak dapat menjual hasil panenya kepada pengepul dikarenakan hasil 

panen sebelumnya saja tidak laku dijual dipasaran. Belum lagi para pekerja yang terkena 

PHK dari perusahaannya dikarenakan penurunan daya beli dari konsumen untuk beberapa 

produk tertentu membuat kondisi negara kian mendekati Resesi Ekonomi. 

Dibalik musibah dan cobaan tentunya ada hikmah yang dapat diambil. Pandemi 

Covid-19 yang mewabah membuat orang-orang baik itu kaya miskin, tua muda, bahu-



 

 
 

membahu untuk dapat saling membantu satu sama lain. Para dokter dan tenaga kesehatan 

yang menjadi garda terdepan dalam penanganan Covid-19 senantiasa berjuang untuk 

mengobati pasien yang terinfeksi. Para aparatur negara yang tidak bosan-bosannya 

mengingatkan tentang pentingnya berada dirumah untuk saat ini. Para Influencer yang 

membantu untuk penggalangan dana dan menyalurkannya kepada yang membutuhkan 

tentunya menjadi sebuah keharmonisan dalam bernegara sebagai cermin dari sila ketiga 

“Persatuan Indonesia”. Siapapun dapat ambil alih dalam upaya pemutusan rantai penyebaran 

Covid-19, jika kamu bukan termasuk orang-orang diatas, berada dirumah sekarang adalah 

salah satu cara menyelamatkan dirimu, keluargamu, dan negara ini dari Covid-19. 

Ramadhan tahun ini memang sepertinya akan sedikit berbeda dengan tahun 

sebelumnya, dengan dibayang-bayangi Covid-19 yang mungkin dapat menginfeksi siapa saja 

dan kapan saja tidak pernah ada yang tahu. Tapi percayalah bahwa badai pasti akan berlalu, 

tetaplah teriakan takbir ketika Ramadhan datang, tetaplah dirikan sholat malam bersama 

keluarga dirumah, tetaplah dermawan dengan memberikan takjil berbuka puasa bagi yang 

membutuhkan melalui berbagai lembaga ataupun masjid yang menerima penyaluran tersebut 

dan jangan lupa untuk membayar zakat bagi yang telah dikenakan wajib zakat. Ramadhan 

akan tiba dan Covid-19 bukan menjadi alasan untuk mengurangi kemuliaan bulan suci 

Ramadhan. 

 

 

 


