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Rasulullah s.a.w. memang pernah bersabda: “Puasa adalah perisai, maka 

janganlah berkata jorok dan janganlah berbuat bodoh. Apabila ada seseorang yang 

mencacinya atau memeranginya maka katakanlah ‘Sesungguhnya aku sedang puasa’ 

sebanyak dua kali.” (HR al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah). Namun perlu 

dicermati, benarkah puasa kita telah benar-benar berfungsi sebagai perisai? Karena, 

ternyata setan telah begitu leluasa untuk menggoda kita pada bulan Ramadhan dan 

(apalagi) pada bulan-bulan sesudahnya. Hingga kita harus mengatakan bahwa (ternyata) 

puasa kita masih belum efektif menjadikan diri kita terlindungi dari godaan setan! 

Betapa banyak orang yang (menyatakan tengah dan telah) berpuasa, tetapi masih 

juga berkata jorok, melakukan tindakan yang menandai ketidak-cerdasannya, bahkan 

masih sempat mencaci dan memaki orang dengan kemarahannya yang tak terkendali. 

Puasanya belum menjadikan dirinya cerdas, apalagi mencerdaskan orang lain. Dia belum 

meraih ketakwaan, yang – antara lain – ditandai dengan kecerdasan intrapersonal, 

interpersonal dan sosialnya. Dia masih tumbuh dan berkembangan seperti layaknya orang 

yang belum pernah berpuasa. 

Saya benar-benar ingat, pada saat guru saya – Ustadz HMS Ibnu Juraimi – 

mengajarkan tafsir ayat al-Quran (QS Âli ‘Imrân/3: 133-136), dalam sebuah 

pengajiannya. Beliau katakan, bahwa indikator ketakwaan seseorang (minimal) ada 4 

(empat): (1) memiliki kesediaan berinfak dalam setiap kesempatan; (2) memiliki 

kemampuan untuk menahan marah; (3) memiliki kesediaan untuk memberi maaf dan (4) 

memiliki kesadaran untuk bertobat. Nah, dari keempat indikator tersebut, ternyata banyak 

orang di antara kita yang belum bisa memilikinya. Padahal, tujuan esensial puasa kita 

adalah: “meraih ketakwaan”. Kalau begitu, kita jujur mengatakan kepada diri kita sendiri 

bahwa “kita” (selama ini) masih gagal dalam melaksanakan ibadah puasa. Kita masih 

harus banyak belajar untuk berpuasa dengan benar! 

Kalau dalam Suara Muhammadiyah edisi lalu, saya menulis dengan sebuah 

kesadaran tentang arti pentingnya sikap rendah hati untuk mau belajar dari hal yang 

paling kecil sekali pun. Termasuk (belajar) pada kupu-kupu di saat harus berpuasa 

dengan cara menjalani proses metamorfosis, di saat di rinya “menjadi kepompong”. 

Jangan pernah malu dan enggan untuk belajar pada apa pun dan siapa pun. Bukankah al-

Quran juga telah memuat perintah Allah agar kita mau belajar pada apa dan siapa pun, 

termasuk pada semut dan lebah? Apa yang bisa kita dapat dari kedua binatang kecil itu, 

di saat kesombongan masih kita pelihara dalam hati kita. Buanglah kesombongan sekecil 

apa pun untuk menjadi orang yang bisa bersikap rendah hati, agar kita bisa menjadi 

pembelajar terbaik, yang mau dan mampu belajar pada —  misalnya – kupu-kupu, 

utamanya pada saat dirinya bisa bersabar ketika menjadi seekor kepompong. 

Kini, saya semakin sadar, bahwa untuk meraih masa depan, saya perlu bersikap 

“sabar’. Sabar untuk berproses, menyiapkan diri saya untuk menjadi yang terbaik. Seperti 



kesabaran sang kupu-kupu di saat masih menjadi kepompong. Dia telah berhasil 

melewati sebuah ’masa’, di saat dirinya harus bersabar untuk menanti saat-saat yang 

sangat didambakan: ”menjadi yang tercerahkan”, setelah menunggu beberapa saat yang 

tak bisa ditawar. 

Di saat saya tengah merenung, ada sebuah pertanyaan penting yang pernah 

dilontarkan oleh salah seorang sahabat saya: “Pernahkah anda mencemati proses 

metamorfosis kupu-kupu, di saat dirinya menjadi seekor kepompong? Saat itu juga saya 

jawab: “kalau pun sudah, saya belum bisa belajar banyak dari hasil pencermatan saya”. 

Sahabat saya pun saat itu bercerita: “Kupu-kupu adalah seekor hewan yang 

berasal dari seekor ulat yang berubah dari telurnya dalam waktu tertentu, kemudian 

menjadi kepompong dan akhirnya menjadi makhluk cantik yang memukau. Mungkin kita 

bukanlah peminat studi tentang hewan jenis ini, namun kita harus sadar bahwa ada 

pelajaran penting dari proses metamorfosis kupu-kupu ini yang bisa kita ambil, utamanya 

berkaitan dengan perjalanan hidup kita di dunia. Karena, dalam proses pendewasaan diri, 

kita pun dituntut untuk bermetamorfosis layaknya kupu-kupu, yang bisa menjalani 

selurus proses untuk menjadi ‘dirinya’, setelah sekian lama menunggu. Dan menjadi 

puncak pencarian jati dirinya (dalam proses penantian) ketika menjadi seekor kepompong 

sebelum menjadi makhluk yang ‘indah’. Ia “mengurung” dirinya dalam dengan sabar 

dalam upayanya untuk meraih sesuatu yang lebih bermakna. 

Akhirnya harus saya katakan: Puasa kita pada saat ini, sebenarnya bisa dikiaskan 

seperti proses penantian sang kupu-kupu di saat menjadi kepompong. Apalagi ketika 

proses metamorfosis sang kupu-kupu (di saat menjadi kepompong) kita refleksikan pada 

kehidupan kita. Tentu saja kita akan segera mengerti. Fase“kepompong” kita tengah kita 

lalui, dan kita pun berharap akan menjadi seperti kupu-kupu yang indah, di saat 

ketakwaan bisa kita gapai. Bila sebelum Ramadhan kita adalah pribadi yang memasuki 

bulan puasa dengan lumuran dosa, maka di saat ’Iedul Fitrhi’ kita kembali pada kesucian 

diri, mendapatkan maghfirah (ampunan) dari Allah (Tuhan kita), karena kita telah 

menjalani proses tazkiyatun nafs (penyucian diri) secara sempurna selama bulan 

Ramadhan. 

Kita senantiasa berharap agar Ramadhan tahun ini bisa kita jadikan sebagai 

momentum pencerahan diri dengan sebaik-baiknya.Layaknya seekor kupu-kupu, yang 

telah berhasil melalui sebuah perjalanan panjang pada saat dirinya harus bersabar 

menjadi seekor kepompong (berpuasa) sebelum menggapai cita-citanya, meraih jati-

dirinya menjadi seekor kupu-kupu yang indah. 

Memang ada yang berbeda antara manusia dengan kupu-kupu yang ketika 

berproses untuk menjadi dirinya. (kupu-kupu) tidak memiliki pilihan, karena ia hanya 

akan menjadi ’kupu-kupu’ yang selarasa dengan species masing-masing. Lain halnya 

dengan manusia! Dia bisa demilih, untuk memiliki beragam pilihan menjadi manusia 

seperti apa pun selaras dengan potensi masing-masing dan peluang-peluang yang tercipta. 

Dalam bermetamorfosis, seorang manusia bisa menumbuhkan motivasi, mengambil 



keputusan, menjalani proses belajar, memaknai hidup dan menjadi (seperti) kupu-kupu 

dari species apa pun. 

Di saat kita harus berjuang untuk menjadi (seperti) kupu-kupu, ternyata 

memerlukan sebuah perjuangan yang berat. Dituntut sikap sabar untuk tidak mudah 

menyerah untuk mencapai sebuah tujuan.  Setidaknya untuk mencapai tujuan dan cita-

cita kita, minimal kita lakukan: (1) menentukan tujuan secara spefisik; (2) membuat 

rencana untuk memulai melangkah dari langkah pertama sampai langkah terakhir; (3) 

tahan-uji ketika berproses, untuk tidak mudah menyerah dan (apalagi) berputus asa, dan 

(4) pahami dengan benar hukum proses. Diperlukan waktu untuk meraih sesuatu! 

Jadilah ’kepompong’ dalam berpuasa, dan tunggulah saat-saat kita meraih hasil 

puasa kita. Kita harus bekerja keras, cerdas dan ikhlas untuk meraih ”ketakwaan”, dengan 

cara ”bersabar” seperti ketika seekor kupu-kupu menjadi ’sang penyabar’, di saat dirinya 

menjadi ”kepompong”. 
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