PIDATO MENTERI AGAMA RI
MENYAMBUT DATANGNYA BULAN
SUCI RAMADHAN TAHUN 1430 H/2009 M

Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia.
Para pemirsa di seluruh tanah air.
Waktu berjalan begitu cepat, tak terasa bulan Ramadhan telah datang kembali
kepada kita. Marilah kita sambut Bulan Suci Ramadhan ini dengan penuh suka cita
seraya mengucapkan "Marhaban Ya Ramadhan" Selamat Datang Wahai Bulan Suci
Ramadhan.
Ibadah puasa adalah kewajiban yang diperintahkan Allah SWT kepada hambaNya yang beriman sejak umat terdahulu, sesuai firman Allah SWT dalam Al-Qur'an
surat al Baqarah ayat 183 :

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa
sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa".
Melalui kesempatan ini saya menghimbau kepada segenap kaum muslimin dan
muslimat di seluruh tanah air, marilah kita tingkatkan amal ibadah kita di bulan Suci
ini, dengan melaksanakan ibadah puasa di siang hari dan melaksanakan shalat
tarawih, tadarus Al-Qur'an, dan ibadah-ibadah lainnya. Peningkatan ibadah tersebut
juga dilakukan dengan meningkatkan berbagai kegiatan kebajikan terhadap sesama
manusia. Siapkan diri kita secara fisik dan mental untuk menyambut bulan yang
penuh berkah dan maghfirah ini.
Sebagaimana kita maklum bahwa Allah SWT akan melipatgandakan pahala amal
ibadah seseorang di bulan Ramadhan ini.
Rasulullah SAW bersabda:

Artinya: " Barang siapa mendekatkan diri kepada Allah dengan perbuatanperbuatan sunah di bulan Ramadhan Allah samakan pahalanya dengan ibadah
fardhu di luar Ramadhan. Dan barang siapa yang melaksanakan ibadah fardhu di
Bulan Ramadhan, Allah samakan pahalanya dengan 70 fardhu di luar Ramadhan".
(HR. Thabrani)
Pada hadits lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasai, bahwa menurut
Utbah Bin Farqad ada seorang laki-laki yang menjadi tamunya berkata; ia mendengar
Rasulullah SAW bersabda: "Bahwa di Bulan Ramadhan ini pintu-pintu neraka
ditutup, dibukanya pintu-pintu Syurga, dan dibelenggunya syaitan-syaitan dan
Rasulullah SAW mengulas lagi
bahwa malaikat akan berseru:

Artinya : "Wahai Pecinta kebaikan bergembiralah dan Pecinta kejahatan
hentikanlah sampai Ramadhan berakhir". ( H.R. Ahmad bin Nasai)
Saudara-Saudara kaum muslimin yang berbahagia.
Upaya peningkatan amal ibadah di bulan Ramadhan ini tidak semata-mata dari
sisi kuantitasnya tapi yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan amal ibadah
kita dari sisi kualitasnya. Sebab apabila hanya memperbanyak dari sisi kuantitasnya
dikhawatirkan kita akan masuk dalam kategori yang disebutkan dalam hadits
Rasulullah SAW:

Artinya : " Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa
dari puasanya itu kecuali lapar dan dahaga".
Akhirnya kami menghimbau kepada masyarakat yang tidak menjalankan ibadah
puasa untuk menghormati umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah puasa pada
bulan Ramadhan ini, dan memelihara kesucian dan kedamaian bulan yang penuh
berkah ini.
Kami juga menghimbau kepada para pengusaha hiburan, pemilik rumah makan
dan para pengusaha media cetak dan elektronik untuk menghargai dan ikut menjaga
kekhusyuan umat Islam dalam menjalankan ibadah puasa dengan membatasi
kegiatan, program, pertunjukan dan tayangan yang dapat mengganggu kesucian
bulan Ramadhan. Dengan demikian akan tercipta suasana Ramadhan sebagai bulan
yang penuh kedamaian, penuh rahmat, dan penuh ampunan Allah SWT.
Atas perhatian saudara-saudara kami ucapkan terima kasih. Semoga dengan
datangnya bulan suci Ramadhan 1430 H ini, Allah SWT memberkati Bangsa dan
Negara Indonesia serta senantiasa ada dalam ridho-Nya.
Demikian sambutan kami, atas nama Pemerintah kami mengucapkan "Selamat
Menjalankan Ibadah Puasa, semoga Allah SWT menerima segala amal ibadah kita.
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