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kebutuhan

cukup memleng[ak Puasa merengek

dengu Merengek bisa dila-

idak adajaminan

bahwa praktik korupsi

akan dihentikan oleh

mepgaku

myan$suci ini, atru
bisa lebih semarak

bahwa banyak didirika.n
kejujuran" yang dibuat
J( institusi, tetapi apalah
r nelipat uang dari wa-
Lcam itu. Bisa jadi keju-
evaluasi diri pada bulan

nasih menjadi sesuatu yalg
sehingga setelahnya banyak
idak tampak berubah,

ngekan yang terus
mengalir, hal r;e-
macam itu belum
sempat dievalua-
si atau mungkin
karena perbuatan
tersebut sargat me-
nyenangkan dan bi-
sa meningkatkan
prestise diri di de-
parl handai taulan.

kukan arak, istri, atau
suami apamt negara, Keke-
rapan merengek bisa memper-
banyak tumpukan kebutuhan. Bi-
sa jadi nilai dikorbankan, demiki-
an kira-kira pcndapat DananjaYr
(1986).Aganu yarg salat Dilai bisa
terabaikan Oleh sebab itu, kebu-
tuhan perlu diminimalisasikan
sampai mencapai keseimbangan
dengal pendapatan. Dampakny4
rengekan tidak terlalu dihit'au-
kan dengan memberikan

mumpunS
emost-

lry4
terikat

dengan
nuansa
iba-
dah.
Am&-
nya

di-
ingatkan

untuk se-
lalu bersyu-

kur karena
masih banyak
orang lain
vang tidak se-
beruntung di-
rinya. Orang-
tur ruoujclits-
kal bagaima-
najerih payah-
nya mencarl

rezeki- Be-
tapa gaji-
nya tidak
mampu

mencu-
kupi seluruh kebrt

tuhi.n yang kian me-
ningkat. Aj akan hemat

makin tebal terhadap agama,

Prestise spititual
Prestise spiritual bertumpu pa-

da kebanggaan menjalankar syari-
at agamh. Prestise semacam ini
menjadi luar biasa di tengah per-
buruan materi. Mungkin pegawai
negeri sipil menjadi bangga bisa
herbakti kepada negeri; pejabat
ik'rlas menyrmbangkan tenaga
dan pikirannya tanpa pamrih; gu-
ru bersemantpt menanamkut ni
lainilai keagungan tanpa menlrn-
tut balasan materi; orangtua rela
berkorban demi kecerdasan dan
kesalehan keturunannya; dan aga-
mawan pun tidak mgrekayasa aga-
ma supayabernilai komersial.

Prestise spiritual masih belum
groprrlcL kat'etrabt lutn adit gerlrkan
untuk itu. Jika saja dalam sctiai)
Ramadhan keluarga mampu
menghentlkan rengekan anggota
dan rnenggaltinya dengan me-
numbuhkal semangat perjuargan
dan pengorbanan, bisa jadi komer'
sialisasi jabatan akan bisa dihenti-
kan; manipulasi kegiatan yatg
berujung kerugian negara akan
menyusut; dan beban KPK dalam
r,relakulan pencegahan korupsi
rnenjadi ringan. PeJayanan aparat
kepada masyaralat, guru kepada
murid agaraawan kepada umal
dan orangtua kepada keluarga Per-
h.r diub-.,'L dari kewajiban menj adi
amalan s]rclihan.

Ramadhan bisa menjadi awal
unl.uk menghe ntikan perbuatan
salah dan memulai perbuatan sa-
leh. Pengorbanan perlu mendapat
porsi pres'iisius ketimbang meng-
orbankan orang lain atau ba} <an

menguras keringat orang. Jleng-
harg;i pengorbanan perlu diau'ali
dengan contoh agamawan, peja-
bat, guru, dan orangtua. Dengan
Ramadhan, mari semaral<kan se-
mangat berkorban dan menghar-
gai pengorbanan sebagai prestise.
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l banyak yang mengang- kan dengan memDenKa!
radhan scbagd bt an sarat penjclasan yang bisa d ipaha-
kebutuhan. Raju Lebaran mi. Yang lebih baik lagi. pe-

pelayanan publik pun ter- berarti npkur kakujui
u Secara internal, itu nung- ninbangi<aawak, menya-
re dicnosan karena.motivasi dari bahwa rezeki sudahdianggap karenamotirasi dari bahwa rezeki sudah E

yanq kurang. Katakanlah diatur i'ang Maha Kuasa.

akan insentif kbaran atau Ada yang banya\ ada juga

r pengawasan atasan ku- yang lebih sedikir Ikhlas menjala-
iik mengingat banyak peja- ni hidup barangkali terapi yang
uk di luar. Secara ekrtemal, perlu dikembangkan. Banyakyang
/ang dilalani memiliki tepo kesulitan memulai seja)an dengan
deruan "terpaka" membe- banya}nya fasilitas kedit yangan "terpaksa" membe- banyahnya tasrtltas kredlt yang

"terima kasih" supaya mengentengkan hidup. Belanja
sbih cepat. tinggal ambil dan gesek, selesai.

jadi kebiaiaan menerima nanyak yang kem,rdian dililit
terinra kasih seperti itu utang dan diteror dcbt collector.
uat petugas k€tagihan dan Upayanya mencari celah yanguat petugas k€tagihan dan Upayanya mencan celah yang
mengutamakan pelayanan mungkinbisaditempuh,termasul

(suami) sulit ditampik- rengek puasa melakukan
kemudianmenggang{lu rengekan.
lualitas dan kuantitas PuasaPuasa merengek bisaKualitas dan

sanLpai bisa mengalah- syukur- Dialog internal yrng di-

7 terus dirundingkanber-
sama. Anak pun meng-

ingatlan orangtua agar
Iurrm memberikan teladal dan

menaflralfnya dengal penda-
p ata\y at\E hal al al thowib an

Merghentikan rengekan tentu
perlu mengikat emosi dalam sua-
sana kebatinan yang dalam. Kon-
solidasi internal selama bulan Ra-
madhan bisa menjadi pengikat
yang dalam sehingga nilai ke-
agufgan agama semakin berkibar
Hanya saj4 tidak setiap keluarga
melal<ukan hal seperti itrr. Darn-
paknya, dalirm pergaulan kerja, se-
seorang bisa menggesek perilaku
koleganya untuk terangsalg ber-
huat sulah. SyLrkur, Konrisi Pcmbe-
ran[usau Korupsi (Kl'l() scnrakin
galak dengan definisi korupsi se-
ma.l<in rinci. Namun, tentu saja
ql<al lebih baik dan terhormat j ika
kesalahan seperti itu tidak dilaku-
kan lantaran kesadaran yrng se-

lap kelompok semacam itu. celahyangsalah.
iminasi pelayanim tanpa te- Dalarnberpuasa, pertemuan de-
Erbangun, Tanpa terasajuga ngan anggota k"'luarga dtlPat
jahteraon"pelugasterusber- memberi banyuk penjcllsan dln

nan sejawatbahkan atasan- warna.i interupsi dan dengar pen-
kingbiasanya,hal demikian dapatbisa dibangun. Dalam suasa-
dirasakan sebagai '!erse- na seperti itu, komunikasi diba-

. Bisa jadi lantaran re-- ":rgun'untuk saling mengingatlen,


