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Bulan Kemerdekaan sesungguhnya 
dapat kita maknai juga sebagai bulan pendidikan, 
karena seperti tersurat dalam pembukaan UUD 
1945, dua kata ini tak terpisahkan. Kemerdekaan 
adalah sebutan untuk kondisi kehidupan manusia 
yang mempunyai dua sisi, yaitu adanya kebebasan 
mendapatkan hak-hak dasar maupun hak-hak 
warga Negara, dan  adanya kondisi yang 
memungkinkan tumbuh dan berkembangnya 
kesanggupan untuk memenuhi tanggungjawab 
pribadi sebagai manusia yang mempunya harkat 
dan martabat maupun sebagai warga Negara. 
Proses untuk mengaktualkan kemerdekaan 
dilakukan melalui upaya-upaya pendidikan. maka 
betapa arif bijaksana para pendiri bangsa ini 
merumuskan salah satu tujuan berdirinya negara 
adalah untuk "mencerdaskan kehidupan bangsa". 
Hanya dengan pendidikan, bangsa ini mampu 
mempertahankan martabatnya.

Sebagaimana kata kemerdekaan 
seringkali termiskinkan artinya menjadi sekedar 
untaian kata-kata 'mendeka dari dan merdeka 
untuk' ,  kata pendidikan pun mengalami 
penyederhanaan makna menjadi sekedar 
pengajaran atau transfer pengetahuan dan 
keterampilan. Pemiskinan  ini terjadi  karena 
ketidakseriusan dalam membangun dasar pemikiran 
dan pemahaman tentang manusia sebagai subjek 
yang akan menjalani proses pendidikan dan 
pemerdekaan ini. Professor Koentjaraningrat, 
Bapak antropologi Indonesia, mencermati 
masyarakat paska revolusi kemerdekaan, 
menemukan adanya 'watak menerabas', yaitu watak 
enggan bersusah payah untuk mengupayakan 
sesuatu yang terbaik, tetapi memilih jalan pintas 
yang lebih mudah meski hasilnya tidak maksimal. 
Sementara memikirkan manusia sebagai subjek 
kemerdekaan dan pendidikan selalu berada dalam 
konteksnya, dalam budaya, dalam situasi sosial 
ekonomi yang beragam dan dalam cita rasa 
keyakinan yang unik, adalah hal yang rumit dan 
selalu butuh keseriusan untuk mewacanakannya. 

Inilah yang terjadi mengapa pemikiran tentang 
Manusia Indonesia Kontemporer belum menjadi 
perdebatan yang mampu menghasilkan dasar-
dasar filosofis untuk memberi arah bagi kebijakan 
pendidikan di Indonesia. Sampai kapan watak 
menerabas ini akan dibiarkan menggerogoti 
martabat dan kemerdekaan Indonesia?

Potret dunia pendidikan Indonesia 
mencerminkan sejauh mana bangsa Indonesia 
mampu memegang substansi kemerdekaan. Bila 
dalam usia ke-65, masih banyak warga bangsa 
yang belum bisa mendapatkan hak-hak dasarnya 
dan masih banyak lagi yang belum mendapatkan 
kesempatan untuk mengembangkan harkat dan 
martabatnya, ini adalah gugatan bagi bangsa 
Indonesia sendiri untuk membenahi dunia 
pendidikan kita. Ketika sudah 65 tahun hidup 
bersama sebagai warga bangsa, masih ada 
ketegangan dan konflik yang menyertakan 
keyakinan agama, maka layak dipertanyakan 
adakah yang keliru dalam proses pendidikan 
agama. Dan ketika sebagai bangsa yang sebagian 
besar adalah penganut agama-agama belum 
mampu menanamkan kejujuran yang menjauhkan 
kehidupan masyarakat dari praktek korupsi, perlu 
dipertanyakan pembaharuan pendidikan 
semacam apa yang perlu dilakukan untuk 
menanamkan nilai-nilai keagamaan universal 
yang menjadi keunikan bangsa ini? Atau tanpa 
sadar  sesungguhnya k i ta  membiarkan 
kemerdekan tinggal menjadi untaian kata-kata?

B e r t e p a t a n  d e n g a n  b u k a n  
kemerdekaan dan bukan tirakat Ramadhan ini, 
Forum Komunikasi Guru-Guru Agama (FKGA) di 
Yogyakarta mencoba memperbaharui metode 
pengorganisasian dengan harapan lebih mampu 
menyentuh kebutuhan para guru agama dari 
berbagai latar belakang agama untuk terus 
melakukan pembelajaran berkelenjutan agar lebih 
mampu terlibat dalam pembaharuan pendidikan di 
Indonesia.

Selamat Membaca.

Dari redaksi
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Pada bulan ini, semua umat Islam 
di seluruh dunia melaksanakan salah satu 
kewajiban agamanya, yaitu berpuasa. 
Menahan diri dari makan dan minum sejak 
terbit fajar sampai terbenam matahari. 
Latihan fisik ini dilakukan selama sebulan, 
setiap tahunnya. Tulisan ini akan mengupas 
sedikit tentang manfaat puasa dari segi fisik, 
mental dan spiritual. Di samping juga melihat 
bagaimana hubungannya dalam relasi sosial 
kemanusiaan.

 Menuju Pembebasan Diri
Di berbagai penjuru negeri, 

lamanya melaksanakan puasa ini berbeda-
beda tergantung pada letak geografis dan 
pergantian musim. Indonesia yang memiliki 2 
musim, memiliki waktu yang relatif sama 
setiap tahunnya, yaitu kira-kira 13 - 14 jam 
setiap harinya. Berbeda dengan negara yang 
memiliki 4 musim dan kebetulan Ramadhan 
kali ini bertepatan dengan musim panas. Di 
Inggris, kaum muslim berpuasa selama 20 
jam, sejak pukul 02.00 dini hari sampai 21.25. 
Di Jerman, puasa selama 18 jam sehari, 
mulai pukul 03.00 sampai pukul 21.00.  Di 
Negeri Kincir Angin, Belanda, pun demikian, 
18 jam mulai pada pukul 04.00 pagi sampai 
pukul 21.00. Sementara di Afrika Selatan, 
meski puasa hanya memakan waktu 14 jam, 
cuaca ekstrem dengan temperatur di atas 30 
derajat Celcius menjadi tantangan tersendiri.

Latihan fisik selama 1 bulan di 
setiap tahun ini meski melemahkan, tapi 
mengandung manfaat yang luar biasa. Saat 
berpuasa, organ-organ tubuh dapat 
beristirahat dan miliaran sel dalam tubuh bisa 
menghimpun diri untuk bertahan hidup. Allan 
Cott, M.D., pakar kesehatan dari Amerika, 
telah menghimpun hasil pengamatan dan 

penelitian para ilmuwan berbagai negara 
dalam sebuah buku Why Fast. Ia 
membeberkan berbagai hikmah puasa, 
antara lain: a. merasa lebih baik secara fisik 
dan mental, b. melihat dan merasa lebih 
muda, c. membersihkan badan, d. 
menurunkan tekanan darah dan kadar 
lemak, e. lebih mampu mengendalikan seks, 
f. membuat badan sehat dengan sendirinya, 
g. mengendorkan ketegangan jiwa, h. 
menajamkan fungsi indrawi, i. memperoleh 
kemampuan mengendalikan diri sendiri, j. 
memperlambat proses penuaan.

Sedangkan Riyad Albiby and 
Ahmed Elkadi mengatakan puasa dapat 
meningkatkan kekebalan tubuh atau imun 
system terhadap berbagai penyakit. Dr 
Sabah a l -Baqir  dan kawan-kawan 
menga takan  bahwa  puasa  dapa t  
mengurangi jumlah hormon pemicu stress. 
Penelitian bersama tim dari Falkutas 
kedokteran Universitas King Saud terhadap 
tujuh orang laki-laki yang berpuasa, 
menunjukkan bahwa puasa bukanlah 
pekerjaan yang memberatkan, dan tidak 
mengakibatkan tekanan mental maupun 
saraf. Bahkan sejak dulu, puasa juga 
digunakan sebagai pengobatan yang 
terbaik. Plato mengatakan puasa mengobati 
sakit fisik dan mental. Philippus Paracelsus 
juga mengatakan bahwa "Fasting is the 
greatest remedy the physician within!" 

Keterangan ini menjelaskan 
kepada kita, bahwa puasa memiliki 2 aspek 
yang saling berhubungan. Pertama, 
kesehatan fisik melalui sistem detoksifikasi, 
peremajaan sel dan peningkatan kekebalan 
tubuh. Kedua, kesehatan secara fisik ini 
memberi pengaruh pada aspek mental, yaitu 
penurunan stress dan ketegangan jiwa serta 

Puasa, Pembebasan Diri dan Kebersamaan
 Ira Sasmita
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pengendalian diri yang lebih baik. Aspek 
kedua ini menekankan pada keseimbangan 
pikiran, ketenangan emosi dan ketentraman 
hidup. Sehingga, bila puasa dilandaskan pada 
nilai spiritual, maka pembebasan diri dari 
kekotoran fisik dan batin ini menjadi jalan 
menuju spiritualitas yang lebih tinggi. Karena 
dengan fisik dan jiwa yang sehat, seseorang 
akan dengan mudah menerima kebaikan dan 
kebenaran. Karena inilah, dalam Al-Qur'an 
disebutkan: "Hai orang-orang yang beriman, 
diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana 
diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, 
agar kamu bertakwa". Prof. Dr. H.M. Quraish 
Shihab, M.A. dalam salah satu ceramahnya 
mengungkapkan bahwa kata takwa 
mencakup segala macam kebajikan. 
Sehingga jika Alquran mengatakan, bahwa 
"diwajibkan kepada kamu berpuasa supaya 
kamu bertakwa," maksudnya adalah supaya 
terhimpun dalam diri orang tersebut segala 
macam kebajikan. 

Puasa sebagai titik temu agama-agama 
dan kemanusiaan

Tradisi puasa tidak hanya dikenal 
dalam agama Islam. Hampir semua tradisi 
agama dan kebudayaan memiliki ritual puasa, 
meski dalam bentuk yang berbeda. Di masing-
masing tradisi ini, puasa hampir dilakukan 
dalam rangka penyucian diri dan jiwa untuk 
lebih mendekatkan diri pada Sumber 
Kehidupan atau sesuatu yang gaib. 

Dalam agama Hindu, ada banyak 
ragam puasa, tapi yang dilakukan secara 
massal oleh umat Hindu adalah puasa pada 
Hari Raya Nyepi dan puasa Siwa Ratri. Puasa 
Siwa Ratri dilaksanakan setiap bulan, yang 
pada hakekatnya adalah melakukan 
pengendalian diri. Dalam ajaran Hindu, puasa 
d ikena l  dengan is t i lah  tapa,  ya i tu  
pengendalian atas indra-indra dan pikiran. 
Dengan tapa orang mencapai kesucian, 

dengan kesucian orang bisa dekat dengan 
Hyang Widhi. Dunia ini bisa berjalan dengan 
baik karena disangga oleh salah satunya 
adalah tapa.

Sedangkan dalam ajaran Buddha, 
masyarakat Buddhis terdiri dari para 
rohaniawan (Bikhu/Bikhuni) dan para 
perumah tangga/umat awam. Bagi para 
rohaniawan, puasa dilaksanakan seumur 
hidup. Sedangkan bagi umat awam, secara 
tradisi menjalankan latihan puasa (Atthasila) 
pada tanggal 1, 8, 15 dan 23 berdasarkan 
penanggalan bulan kalender buddhis. 
Puasa bagi ajaran Buddha bermakna latihan 
pengendalian diri dari nafsu keinginan yang 
telah lama menjadi komando yang amat 
mengerikan dalam kehidupan manusia. Ia 
memiliki daya untuk merusak yang 
melahirkan egoisme. Bila egoisme telah 
menguasai batin manusia, nafsu keinginan 
akan mendominasi pikirannya sehingga ia 
akan menjadi budak keinginannya. Praktik 
puasa dalam agama Buddha dikenal 
dengan istilah uposatha atthasila, yaitu 
bertekad melatih diri untuk, 1) menghindari 
p e m b u n u h a n  m a k h l u k  h i d u p ,  2 )  
menghindari mengambil barang yang tidak 
diberikan, 3) menghindari berhubungan 
seks, 4) menghindari berbicara atau 
berucap yang tidak benar, 5) menghindari 
segala makanan dan minuman yang dapat 
melemahkan kesadaran, 6) Bertekad akan 
melatih diri menghindari makan setelah 
tengah hari, 7) Bertekad akan melatih diri 
menghindari menyanyi, menari, bermain 
musik, pergi melihat hiburan, memakai 
bunga-bungaan, wangi-wangian, serta alat-
alat kosmetik yang bertujuan untuk 
memperindah/ mempercantik diri, 8) 
Bertekad akan melatih diri menghindari 
pemakaian tempat tidur dan tempat duduk 
yang mewah.

Agama Katolik melaksanakan 
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puasa atau berpantang makan/melakukan 
sesuatu selama masa prapaskah. Ada yang 
melaksanakan selama 40 hari, ada juga 
hanya pada hari rabu dan jumat menjelang 
Hari Raya Paskah (Hari Kebangkitan Tuhan 
Yesus). Puasa ini dimaknai sebagai jalan 
p e r t o b a t a n ,  m e n y a d a r i  a k a n  
keterbatasannya, mengakui segala dosanya 
dan mohon kekuatan. Bagi umat Yahudi, 
puasa bukanlah tujuan, tetapi sarana yang 
m e n j a d i k a n  m a n u s i a  m a m p u  
mengekspresikan penyesalan dan taubat 
atas dosa-dosa yang telah dia perbuat; dan 
menundukkan hatinya kepada Tuhan; serta 
dapat menjelmakan taubat hakiki dari dosa-
dosa dengan mengubah amal perbuatannya. 
Ada beberapa hari dimana mereka berpuasa, 
1) hari pengampunan dosa; ialah puasa 
kaum Yahudi yang dikenal dengan beberapa 
sebutan seperti hari Adir yakni agung, hari 
Maqadusy yakni hari suci, dan hari Asura, 2) 
hari kesepuluh Thut, awal blockade 
Yerusalem oleh Bakhtu Naser, 3) hari ketujuh 
be las  Temuz;  kehancuran d ind ing 
Yerusalem, penghentian kurban dan 
kemenangan Yerusalem oleh seorang 
prajurit Romawi, 4) hari kesembilan Au; 
kehancuran berhala Hamiqdasy dan 
mengenang musibah keruntuhan Baitul 
Maqdis, 5) hari ketiga Tisyri; kejatuhan 
Yahudi dan terbunuhnya Jadalia, hakim 
Yahuda. 

Selain dalam tradisi agama, puasa 
juga dilaksanakan dalam tradisi kebudayaan. 
Seperti puasa dalam tradisi Jawa, dikenal 
dengan puasa mutih" (hanya makan 
makanan dan air putih yang hambar tak 
berasa), "puasa ngrowot" ( hanya makan 
sayur-sayuran ), "puasa ngebleng " (puasa 
tidak makan tidak minum dan tidak keluar 
kamar sama sekali), atau puasa lainnya yang 
kesemuanya itu bertujuan agar anak-
anak/keluarganya bisa hidup tenteram lahir 

bathin (dalam bahasa jawanya: urip mulyo), 
tidak kekurangan sandang ataupun pangan, 
dapat jodoh yang baik dan harapan-harapan 
lain yang lebih luas. Kita masih banyak lagi 
menemukan praktik puasa yang dilakukan di 
masing-masing agama dan kebudayaan. 

Keterangan ini menunjukkan 
kepada kita, bahwa masing-masing tradisi 
agama memiliki kesamaan konsep dan ritual. 
Kita dapat melihat bahwa puasa di masing-
masing agama menekankan pada nilai yang 
sama, yaitu pembersihan diri secara fisik dan 
pembersihan jiwa yang berimbas pada 
ketenangan pikiran. Keseimbangan emosi 
dan pengendalian diri yang baik adalah 
bentuk pertobatan, penyucian diri untuk 
menjalani hidup yang dilandasi oleh nilai 
spiritual. Kesamaan konsep ini sebenarnya 
menunjukkan bahwa semua agama yang ada 
di  dunia,  hadir  untuk memberikan 
pencerahan kepada manusia, mengajarkan 
dan melatih manusia menjadi pribadi yang 
penuh damai dan hidup dalam keseimbangan 
serta selalu memberi manfaat bagi 
kemanusiaan. Artinya agama hadir untuk 
menjaga kemanusiaan kita. 

Ini berarti bahwa puasa menjadi 
salah satu titik temu kemanusiaan kita yang 
berasal dari beragam agama. Kita beranjak 
dari kemanusiaan menuju spiritualitas yang 
lebih tinggi. Ini semakin menyadarkan kita 
akan persaudaraan dan kebersamaan kita, 
antar pemeluk umat agama. 
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Ramadhan, di mata penulis yang 
kebetulan beragama Katolik, merupakan 
masa di mana umat Muslim melakukan 
Ibadah Puasa, yang pada dini hari ditandai 
dengan seruan "Sahur! Sahur!". Seruan yang 
terdengar jelas bila kebetulan saat itu sedang 
terjaga. Selanjutnya memang penulis tidur 
kembali. 

Dengan melaksanakan Ibadah 
Puasa di bulan Ramadhan,  Kaum Muslim 
berharap mendapat ampun atas dosanya 
bahkan mendapat Pahala dari Tuhan Allah 
yang Maha Esa. Penulis tidak akan 
membahas keyakinan ini dan juga tidak 
berhak membahasnya sebagai umat non 
Muslim. Penulis hanya ingin mengangkat hal-
hal yang bisa diupayakan atau bisa diperoleh 
sebagai manusia,  bila seseorang berpuasa, 
apapun agama orang tersebut. Yang kami 
kemukakan di sini memprasyaratkan, bahwa 
o r a n g  y a n g  b e r p u a s a  t e r s e b u t  
melaksanakannya secara ikhlas, tanpa rasa 
terpaksa ataupun harus diawasi. Pada orang 
yang secara ikhlas, tulus, dan bebas 
melakukan puasa, dia tidak akan merasa 
terbelenggu oleh puasa yang dilakukannya. 
Bila puasa yang dilakukan dimaksudkan 
untuk memberi silih kepada Tuhan atas dosa-
dosa yang dilakukannya maka puasa juga 
akan terasa lebih ringan, mengingat besarnya 
d a n  b a n y a k n y a  d o s a  y a n g  t e l a h  
dilakukannya, yang menghina Tuhan Allah. 
Dibandingkan dengan hukuman dari Tuhan 
Allah yang harus ditanggung karena dosa-
dosanya, rasa berat  berpuasa akan relatif 
terasa ringan. Namun bagi orang yang selalu 
merasa benar dan tidak merasa berdosa 
(walaupun dia banyak dosanya) puasa akan 
terasa berat. Orang semacam ini harapannya 

adalah kapan puasa ini berakhir. Pada orang 
yang menghayati puasa sebagai silih atas 
dosa atau kejahatan yang telah dilakukan, 
maka tindakannya selama dan setelah 
berpuasa adalah berusaha menjauhkan diri 
dar i  dosa-dosa yang sudah ser ing 
dilakukannnya. Akibatnya, orang yang 
bersangkutan sebenarnya mengalami 
perkembangan pribadi. Pada orang yang 
berpuasa secara terpaksa atau takut kena 
sanksi bi la t idak melaksanakannya, 
cenderung akan menghayati puasa  sebagai 
beban belaka sementara itu setelahnya juga 
ia tidak mengalami perkembangan pribadi. 
Orang yang melakukan puasa karena 
terpaksa, sebenarnya merugi dua kali. 

Cukup banyak terjadi, bahwa untuk 
berbuka puasa orang menyediakan makanan 
yang enak-enak layaknya pesta. Bila ini 
dilakukan hanya pada puasa hari pertama 
dan puasa hari terakhir ini wajar dan baik. 
Namun bila ini dilakukan setiap hari maka 
selain besar biayanya juga  mudah 
melunturkan kekuatan penguasaan diri yang 
mulai terpupuk pada saat berpuasa. Setelah 
masa puasa berakhir, pribadi yang 
bersangkutan tak banyak mengalami 
perkembangan, kecuali bahwa sudah 
melaksanakan kewaj ibannya untuk  
berpuasa. Wajarlah kalau hal yang semacam 
ini terjadi pada anak-anak. Pada anak-anak 
pasti puasa dirasakan sebagai beban belaka, 
tak apa-apa. Tetapi puasa yang diwajibkan 
pada anak-anak merupakan pembiasaan dan 
pendidikan. Tak mungkin akan tumbuh 
kesadaran secara bebas berpuasa kalau tak 
pernah dibiasakan. Hanya dibiasakan saja 
jelas tidak cukup, pentinglah juga memberi 
pen je lasan  dan  menga jak  mereka  
merefleksikan pengalaman berpuasa 

RAMADHAN DAN KEMERDEKAAN
HJ. Suhardiyanto, SJ
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mereka. Pengolahan pengalaman berpuasa 
disertai refleksi niscaya akan menumbuhkan 
kesadaran akan nilai puasa sehingga 
selanjutnya orang yang bersangkutan akan 
melakukan puasa dengan rela, tulus dan 
bebas. 
Orang yang berpuasa pasti mengalami rasa 
lapar dan haus. Ini merupakan hal yang pada 
umumnya tak dialami dalam hidup sehari-hari. 
Kalau toh dialami hanyalah sebentar saja. 
Pada orang yang berpuasa, lapar ini 
dirasakan tiap hari dan memuncak pada siang 
hari, suatu fenomena yang dialami oleh 
umumnya orang miskin atau kaum Duaffa. 
Pengalaman amat lapar setiap hari ini bila 
diolah akan menumbuhkan kepekaan akan 
penderitaan kaum Duaffa. Kepekaan akan 
p e n d e r i t a a n  k a u m  D u a f f a  a k a n  
menumbuhkan semangat untuk berbagi. Oleh 
sebab itu mereka yang dengan tulus 
melakukan puasa juga akan bermurah hati 
dalam merelakan sebagian hartanya untuk 
Zakat Fitrah. Banyak orang yang hidupnya 
serba mewah dan bergelimang harta tetapi tak 
pernah berbagi menolong sesama. Di mata 
orang lain mereka ini dianggap kikir, walaupun 
sebenarnya belum tentu demikian. Yang 
pasti merupakan fakta adalah bahwa ia jarang 
berbagi. Banyak orang kaya yang tidak 
berbagi dan sebaliknya banyak orang miskin 
yang berbagi. Aneh tetapi nyata, tetapi inilah 
kenyataannya. Mengapa demikian ? Banyak 
orang miskin justru sering berbagi dan 
menolong sesamanya yang menderita. Pada 
m a s a  r e v o l u s i  f i s i k  b a n g s a  k i t a  
mempertahakan kemerdekaan, juga para 
pejuang kita tidak terlantar dalam hal makan 
dan minum walaupun belum mempunyai 
logistik yang memadai karena mereka diberi 
makan oleh rakyat kecil pedesaan tempat 
mereka berada. Rakyat yang sederhana dan 
tidak kaya ini, karena beratnya kehidupan 
yang mereka alami setiap hari, umumnya yang 

memiliki kepekaan akan penderitaan orang 
lain, maka cepat menolong orang lain yang 
menderita. Orang yang pernah atau banyak 
mengalami penderitaan dan mengalami 
per to longan,  akan cepat  member i  
pertolongan manakala menjumpai orang lain 
yang berada dalam kesulitan. Juga kalau dia 
hanya memiliki seseuatu secara pas-pasan 
karena melihat orang lain yang lebih 
membutuhkan pertolongan. Ibu Theresa dari 
Calcuta bahkan amat terheran-heran ketika 
menolong sebuah keluarga miskin yang 
kelaparan. Waktu itu Ibu Theresa tinggal 
memiliki sebuah roti tawar. Dengan amat 
menyesal Ibu Theresa memberikan roti ini 
kepada ibu yang kelaparan ini sambil 
berkata." Ibu, minta maaf sekali saya tinggal 
memiliki satu roti ini saja". Ibu ini menerima 
roti tersebut, " Terima kasih", sambil  
membagi roti tersebut menjadi dua, dan 
berkata " Tetangga saya di belakang sudah 4 
hari tidak makan", segera ia bergegas 
membawa roti yang separo itu  kepada 
tetangga di belakang rumahnya yang sudah 4 
hari tidak makan. "Luar biasa ibu ini", kata Ibu 
Theresa dalam hati. Sudah miskin dan amat 
kekurangan toh masih menolong orang lain 
yang lebih menderita daripada dirinya". 
Memang kenyataannya kepekaan menolong 
orang justru sering ada pada orang miskin 
dan berkekekurangan daripada orang yang 
berkelimpahan. Orang yang hidupnya 
berkelimpahan, apalagi kalau berkelimpahan 
sejak umur mudanya dan tak pernah 
mengalami sengsara, maka biasanya juga 
tidak memiliki kepekaan untuk menolong 
orang yang sengsara hidupnya. Orang 
semacam ini bahkan tidak tahu kalau ada 
fenomena kesengsaraan pada orang miskin, 
sehingga bila orang semacam ini dimintai 
s u m b a n g a n ,  i a  t a k  a k a n  s e g e r a  
memberikannya, walaupun memiliki. 
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Kesadaran yang ada padanya ketika dimintai 
sumbangan adalah bahwa hartanya akan 
berkurang, maka orang semacam ini 
cenderung enggan memberi sumbangan, 
walaupun banyak harta. Tetapi bila orang 
kaya ini dulu adalah orang miskin yang 
sengsara dan mempunyai pengalaman-
pengalaman ditolong orang, maka orang ini 
mudah sekal i  berbagi bi la dimintai 
sumbangan. Oleh sebab itu, pengalaman 
lapar berpuasa bi la d i ref leksi  dan 
dihubungkan dengan pengalaman orang 
miskin yang hampir setiap hari menderita 
kelaparan, akan membuat juga orang cepat 
berbagi, sehingga kewajiban memberi Zakat 
tidaklah akan dirasakan sebagai beban 
baginya, bahkan mungkin dia akan dengan 
senang dan murah hati memberikannya. 
Suatu hal yang akan membahagiakan orang 
ini sendiri maupun pengelola Zakat yang pada 
gilirannya akan dapat menolong lebih banyak 
lagi orang. Bila sikap ini digarap dengan baik, 
hal ini akan menjadi potensi sosial karitatif 
Muslim yang amat besar. Inilah pengalaman 
lapar berpuasa yang bernilai.
Orang yang memiliki kemerdekaan dalam 
d i r i n y a  c e n d e r u n g  j u g a  m e m b e r i  
kemerdekaan kepada orang lain dan tidak 

akan memaksakan kehendaknya kepada 
orang lain. Orang yang cenderung 
memaksakan kehendaknya kepada orang 
lain biasanya juga merupakan orang yang 
tidak memiliki kemerdekaan dalam dirinya. 
Orang yang tidak cukup merasakan 
kebebasan untuk berpuasa cenderung juga 
akan memaksa orang lain untuk berpuasa, 
karena dirinya sendiri tidak  merasa tenang, 
tidak merasa damai, sehingga akhirnya justru 
menyusahkan dan merugikan orang lain.  
Sebaliknya bulan suci Ramadhan yang 
diwarnai dengan Ibadah Puasa yang  tulus, 
ikhlas, dan bebas akan menghasilkan juga 
orang-orang yang merdeka dan manusiawi 
karena lebih peka akan nasib sesamanya. 
Selamat menunaikan Ibadah Puasa ! 
Semoga Ibadah Anda diterima Tuhan Allah 
yang Maha Esa dan Anda berkembang 
menjadi Insan Muslim yang semakin 
beriman, taqwa, manusiawi dan merdeka. 

HJ. Suhardiyanto, SJ
IPPAK-FKIP

Sanata Dharma Yogyakarta
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Forum Komunikasi Guru Agama DIY (FKGA 
DIY) yang dibentuk pada bulan Agustus 2004, 
dalam perjalanannya hingga sekarang selalu 
mengalami pasang surut. Bahkan untuk 1 
tahun belakangan ini, kondisi forum menurun 
drastis. Dalam beberapa evaluasi bersama 
yang dilakukan, ditemukan beberapa asumsi. 
Pertama, sistem administrasi pendidikan 
menyita begitu banyak waktu para guru dan 
t idak mendorong guru untuk selalu 
meningkatkan kapasitas dirinya. Sistem 

sertifikasi umpamanya, membuat para guru 
sering mengikuti kegiatan hanya untuk 
kepentingan sertifikat. FKGA dalam hal ini 
memang tidak pernah memberikan sertifikat 
dalam kegiatan di setiap bulannya. Kedua, di 
samping sistem administrasi yang menyita 
waktu, kesibukan para guru ditambah dengan 
tuntutan kehidupan rumah tangga sudah 
merupakan hal yang berat. Terutama bagi 
para guru honor yang nota bene memiliki 
penghasilan lebih rendah dibandingkan guru 
PNS. Ketiga, kegiatan forum yang bersifat 
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rutin membutuhkan semangat yang tinggi dari 
para anggota. Idealisme, seringkali juga 
dituntut dalam hal ini. Diakui, bahwa tidak 
semua orang memiliki semangat dan 
idealisme yang sama. Melihat perkembangan 
ini, FKGA dalam 3 kali pertemuannya, 
merumuskan beberapa hal. Pertemuan 
pertama yang dilaksanakan pada Selasa, 27 
Juli 2010 di SMA Piri 1 (Jl. Kemuning 14, 
Baciro) menyepakati untuk memperkecil 
forum menjadi beberapa orang yang sering 
hadir dalam setiap kegiatan. Beberapa orang 
ini, akan menjadi tim inti FKGA. Di antaranya 
Ibu Anis Farikhatin, Rm. Suhardiyanto, Bapak 
Ahmad Syaifudin, Bapak Purwono Nugroho 
Adhi, Bapak Sartana, Bapak Teguh Sarwono, 
Ibu Siti Nurhayati, Ibu Listia, Ibu Elga 
Sarapung dan Ira Sasmita. Tim inti adalah tim 
kreatif/konseptor FKGA yang akan selalu 
rutin berdiskusi untuk merumuskan berbagai 
program untuk para guru agama. Kegiatan 
FKGA nantinya tidak lagi bersifat diskusi rutin 
bulanan, tapi lebih bersifat programatik. 
Pertemuan kedua yang dilaksanakan pada 
Jumat, 13 Agustus 2010 di Interfidei (Banteng 
Utama No. 59 Jl. Kaliurang Km. 8, Ngaglik). 
Pertemuan ini semakin mengerucutkan 
g a g a s a n  s e b e l u m n y a .  P e r t a m a ,  
kepengurusan FKGA bersifat adhoc, artinya 
di masing-masing kegiatan, akan dibentuk 
kepanitiaannya. Kedua, brainstorming 
kegiatan-kegiatan yang mungkin dilakukan. 
Diantaranya, pelatihan menulis, arisan 
pendidikan, kunjungan ke beberapa 
k o m u n i t a s ,  f e s t i v a l  p e n d i d i k a n  
multikulturalisme dan lain-lain. Pada 

prinsipnya, apapun kegiatan yang akan 
dilakukan, tetap mengusung visi utama 
FKGA yaitu "bersama membangun karakter 
bangsa dengan moralitas agama yang 
berwawasan plural is-mult ikul tural" .  
Pertemuan ketiga dilaksanakan pada 
Jumat, 27 Agustus 2010 di Interfidei. 
Sebelum membicarakan lebih lanjut tentang 
program FKGA, semua anggota forum 
merefresh kembali semangat FKGA dengan 
melihat ulang visi dan misi FKGA. Kemudian 
dilanjutkan dengan mendiskusikan kegiatan 
yang bisa dilakukan dalam waktu dekat ini. 
Ada dua kegiatan yang direncanakan, 
p e r t a m a ,  f e s t i v a l  p e n d i d i k a n  
multikulturalisme. Dilaksanakan dalam 
rangka memaknai Hari Sumpah Pemuda 
pada 28 Oktober besok ini. Kedua, pelatihan 
menulis. Kegiatan kedua ini dilatarbelangi 
oleh minimnya buku-buku pelajaran agama 
yang memiliki perspektif pluralis - 
multikulturalis di sekolah-sekolah. Akhir 
pertemuan, disepakati bahwa Bapak 
Purwono Nugroho Adhi yang akan membuat 
proposalnya. 


