
	  

	  

Tradisi bahwa Ramadan adalah bulan spesial bagi umat muslim sudah ditanamkan sejak kecil. Sebut 
saja tradisi baju baru, makan ketupat dan pulang mudik dalam menjadi contohnya. 

Kombinasi Ramadan dan tinggal di rantau adalah suatu tantangan tersendiri buat para orang tua. Ingin 
mengenalkan rutinitas Ramadan namun beberapa hal tidak ideal, seperti di bawah ini: 

1. Panjang durasi puasa yang tidak tentu. Beruntung Indonesia punya panjang durasi siang dan 
malam hampir sama. Berbeda dengan di belahan lain dunia. Saat summer, durasi siang yang 
lebih panjang. Konsekuensinya puasanya makin lama. Terpanjang di belahan utara sekitar 20 
jam puasa.  

2. Menyesuaikan aktifitas dan keadaan alam yang ekstrim. Bergantung musim, suhu bisa sangat 
panas atau sangat dingin. Cuaca panas dan lembab misalnya, akan menyulitkan anak yang 
masih bersekolah dan bermain di luar rumah. Sebaliknya kalau sangat dingin, bisa membuat 
kulit dan tenggorokan kering 

3. Tidak ada warteg berkelambu. Kalau di Indonesia suka terdengar ada sweeping terhadap 
warteg dan restoran yang masih beroperasi di siang hari ataupun sesuai etika mereka akan 
menutup dirinya dengan tirai, maka di sini tentu tidak. Anak pun harus sadar bahwa mereka 
berpuasa dan orang lain tidak. Satu sama lain berbeda dan harus saling menghormati.   

4. Sirene imsak dan Adzan yang tidak terdengar serta tarawih jarang di mesjid. Karena jumlah 
mesjid tak banyak atau tinggal jauh darinya. Benar-benar sebuah kebisingan yang dirindukan 
suara adzan dari rumah Allah. 

5. Beda tempat, beda adat. Contoh kasus, cara solat satu dengan yang lain bisa beda, maka 
jangan aneh kalau tata cara puasanya pun berbeda untuk anak, Kalau sesama muslim saja 
masih bisa beda adat, apalagi dengan penganut agama lain. Karena itu, perlu menanamkan 
sikap bersaudara sesama muslim dan saling menghormati dengan penganut lain.  

6. Tak ada tradisi baju baru, ketupat lebaran dan angpau lebaran. Sebenarnya ketiadaannya tidak 
dirisaukan. Anak diajarkan menjadi lebih sederhana dan tanpa pamrih. Managemen "rewards" 
umumnya membantu orang tua memotivasi anak dan bentuknya bisa bukan materi. 

7. Pulang mudik. Ritual yang paling ditunggu bisa berkumpul dengan sanak saudara. Mengingat 
biaya, sungguh beruntung jikalau bisa pulang kampung setiap tahun. Jikalau tahun ini belum 
rejeki maka anak pun harus diberikan penjelasan yang benar. 

Meskipun bukan Ramadan yang sempurna, bukan tidak mungkin menciptakan suasana Ramadan yang 
berkesan. Beberapa hal di bawah ini bisa dilakukan: 

• Mulai menggaungkan bulan Ramadan beberapa bulan sebelumnya untuk menarik perhatian 
anak. 

• Membuat aktifitas khusus Ramadan, misalnya menghias kamar dengan atribut "Ramadan 
Kareem", mengisi buku aktifitas Ramadan, menyiapkan buka puasa bersama dan sebagainya. 

• Sering kumpul dengan komunitas Indonesia supaya anak bergaul dengan sesama anak yang 
juga beraktifitas Ramadan misalnya buka puasa bersama, pesantren kilat dan lainnya. 

• Memperbanyak aktifitas islami yang bisa dicontoh dan disertai anak.  
• Tidak memaksa jika anak belum/mau siap ibadah Ramadan. 
• Sering memberikan pujian atas keberhasilan dan usaha beribadah di bulan Ramadan. Bisa 

juga memberikan rewards materi. 

Keinginan akan buah hati yang soleh InsyaAllah akan diijabah di bulan penuh berkah ini. Jangan 
pernah putus asa dengan segala kekurangan yang ada karena hidup memang tak pernah sempurna. 
Sebagai manusia, Kita hanya bisa bersukur dan berusaha. 

 

http://emakpintar.asia/news/content/743/2016/parenting/tantangan-ramadan-anak-di-rantau 

	  


