
Ramadhan di kota Münster

Bagi saya yang baru tiba di negeri orang beberapa bulan saja, menjalani puasa

tahun ini awalnya sangat merisaukan. Karena jika di Bandung buka puasa hanya sampai

sekitar pukul 6 sore, atau sekitar 14 jam saja dari imsak. Maka puasa di Münster, salah

satu kota kecil daerah Negara bagian Nordrhein Westfallen Jerman, puasa harus

dijalankan empat(4) jam lebih lama. Tahun ini bertepatan dengan datangnya musim

panas, dimana waktu siangnya lebih panjang daripada waktu malam. Waktu siang musim

panas terjadi sekitar 18 jam. Dengan kata lain waktu puasa yang di jalani pada musim

panas tahun ini sekitar mulai waktu imsak di mulai pukul 04.04 sampai dengan waktu

magrib pukul 21.44 malam hari pada hari pertama puasa (berdasarkan waktu imsak

Diyanet Isleri Türk- Islam Birligi (DITIB) - Münster).

Walaupun salah seorang senior yang sudah lama belajar disini mencoba

menenangkan. Menurutnya, waktu itu akan semakin berkurang sampai menjelang waktu

Idul Fitri. Berkurang sekitar 2 menit setiap harinya seiring pergantian bulan dan musim

dari musim panas menjelang musim gugur waktu siang kembali berkurang setiap harinya.

Keluarga di Bandung pun sempat mengkhawatirkan tentang hal itu. Walau

beberapa tahun yang lalu sempat tinggal juga di Belanda. Namun peristiwa menjalankan

ibadah puasa lebih lama seperti ini baru dialami sekarang.

Alhamdulillah ketika dijalani hal itu tidak terlalu sulit dikarenakan udara di sini

cukup sejuk (sekitar 14 derajat sampai 26 derajat) di siang hari. Menurut beberapa teman

godaan yang terberat bukan terletak pada menahan lapar dan haus, tapi godaan mata.

Maklum di sekitar kami banyak orang berlalulang sambil bebas makan dan minum.

Demikian pula restourant dan kantin kampus pun tetap buka, ini kerap mengganggu juga.

Salah seorang teman pria, asal Jakarta berseloroh, godaan terberat adalah melihat kaum

hawa yang berlalu lalang menggunakan busana sekenanya. Bagi mereka udara seperti ini

cukup panas.

Lamanya masa puasa tentu saja berimbas kepada pelaksanaan sholat tarawih. Di

Bandung lazimnya dimulai ba’da isya atau jam 7 malam. Disini dimulai hampir jam

sebelas malam. Karena masalah waktu dan juga jarak dari tempat tinggal ke tempat



ibadah cukup jauh, maka tarawih dilaksanakan berjamaah bersama-sama mahasiswa

muslim lain yang bertempat tinggal tidak jauh dari pemukiman.

Di kota Münster ini, tidak banyak mesjid yang dapat dijumpai. Mesjid yang

banyak di datangi orang Indonesia di kota ini adalah mesjid Ar-rahman yang terletak di

bagian utara kota dan mesjid DITIB yang terletak tepat dibelakang stasiun sentral kota.

Kami berbaur dengan warga keturunan Arab atau Turki. Bagi teman-teman mahasiswa

berkunjung ke mesjid selain untuk sholat sering juga dimanfaatkan untuk berburu

makanan tajil gratis.

Buka puasa tanpa makan kolak pisang dan derai tawa keluarga, serta sholat

tarawih seperti ini, sempat membuat mata sembab juga. Apalagi kebiasaan menjelang

buka puasa di Bandung yang selalu dihiasi dengan banyaknya orang berlalulalang

ngabuburit tidak ditemui disini. Teringat tetangga yang memanfaatkan orang yang

ngabuburit dengan berjualan kolak, rujak, atau tutut untuk keperluan buka puasa.

Semakin kangen juga dengan lingkungan berpuasa di tanah air. Kalaupun ada yang

sedikit menghibur, adalah tersedianya buah kurma di beberapa supermarket menjelang

bulan puasa, sebelumnya hampir tidak pernah ditemukan.

Beruntung kota kami dekat sekali berbatasan dengan kota Enscede di Belanda,

dimana terdapat banyak toko Indonesia di negara tetangga. Sebagai mahasiswa, kami

memiliki tiket semester gratis yang bisa dipakai sampai perbatasan kota Enscede,

Belanda. Tak jarang kami sering "menyebrang" ke negara tetangga untuk mencari

kebutuhan akan makanan khas Indonesia ke kota tersebut.

*stand pembagian Al-Quran gratis dan penolakan terhadap islam yang jaraknya berdekatan.



Masyarakat Jerman yang lebih demokratis, sering membuat kami rikuh. Di tanah

air, saat bulan penuh rahmat ini, penuh dengan aroma peribadatan yang sangat kuat.

Disini kami harus berhadapan dengan kebiasaan demokratis yang sempat mengoyak

emosi. Bagaimana tidak, saat beribadah puasa kami harus menyaksikan spanduk bernada

provokatif bertuliskan “Gegen Faschismus heisst auch gegen islamische

Herrschaftskultur” yang artinya kurang lebih melawan Islam berarti juga melawan kultur

dominansi Islam. Spanduk itu dipasang di sebuah stand yang mereka beri nama sebagai

Penolakan terhadap Islam. Itu terjadi di hari pertama puasa.

Yang menarik adalah stand tersebut terletak di tidak jauh dari stand pembagian

Al-Qur’an secara gratis oleh kelompok orang muslim. Disini masih terlihat pro- dan

kontra tentang agama Islam. Namun meskipun demikian tidak masing-masing stand ini

tidak saling berkelahi taupun membuat keributan satu sama lain. Sungguh beruntung kita

berada di negara dengan mayoritas Islam tantangan seperti itu hampir tidak ada. Semoga

membawa berkah bagi bangsa kita. Amin.

Yessy Nysyaraya Agustin
Mahasiswa S2, Münster University
Germany


