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MINAL AIDIN WAL FAIDZIN ! 

  

Bagi kebanyakan umat kristen mengucapkan ‘SELAMAT IDUL FITRI’ atau 

‘SELAMAT LEBARAN’ kepada handai taulan Muslim yang merayakannya, 

sepertinya sudah merasa biasa sebagai kesopanan sosial antar umat 

beragama yang menyenangkan. Ketika berjumpa dengan handai taulan 

Muslim pada saat Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran, kata-kata ucapan itu 

tanpa sungkan meluncur begitu saja dari mulutnya. Sama sekali tidak 

terganggu dengan fenomena pelarangan mengucapkan ‘Selamat Natal’ 

kepada umat Kristen pada saat perayaan Natal oleh sebagian kecil umat 

Muslim yang cukup marak pada tahun-tahun belakangan ini. Kenyataan ini 

menyejukan dan menyentuh hati. Sangat Kristiani. 

Sebagaimana kita ketahui bahwa Idul Fitri merupakan satu rangkaian ibadah umat Muslim pada 

bulan Ramadhan (berpuasa selama 29-30 hari). Dari berbagai sumber tulisan kita mendapatkan 

informasi bahwa Hari Raya Idul Fitri itu adalah perayaan kemenangan atas perjuangan pengendalian 

diri, disiplin berdoa, pengorbanan dan berbagi dengan fakir miskin selama bulan Ramadhan pada 

setiap tahunnya. Pada jaman Nabi Muhammad hari kemenangan itu dirayakan dengan 

menyelenggarakan Idul Fitri, yaitu festival untuk menyatakan syukur dan mengingat Allah.  

  

Selama bulan Ramadhan handai taulan kita umat Muslim berusaha untuk lebih mengendalikan diri, 

berdisiplin dalam doa, mengorbankan berbagai kesenangan  dan berbagi dengan fakir miskin. Kita 

tahu mempraktekkan semua itu tidak mudah. Perlu perjuangan. Jadi pantaslah setelah ‘bersusah-

susah’ melaksanakan semuanya itu selama sebulan (diharapkan tentunya dipraktekkan di sepanjang 

hidup), ditutup dengan bersukacita dan bersyukur dalam sebuah perayaan.  Rasul Paulus 

menasihatkan : ‘Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang 

menangis (Roma 12:15). Nasihat itu lebih dari hanya sekedar bertoleransi, tetapi berempati 

(merasakan apa yang orang lain rasakan). Sama seperti kita ikut merasakan ‘bersusah-susah’ nya 

berjuang selama bulan Ramadhan, maka kita juga turut bersukacita dan bersyukur bersama handai 

taulan umat Muslim dalam Hari Raya Idul Fitri ini. 

  

Umat Muslim Timur Tengah pada saat hari raya Idul Fitri saling mengucapkan: ‘Eid Mubarak’ (hari 

raya yang membawa berkah) , sedangkan di Turki saling mengucapkan: ‘Bayraminiz kutlu olsun’ 

(semoga kamu diberkati), dan umat Muslim tradisional Pakistan saling mengucapkan : ‘Happy Eid 

Mubarak‘ (Selamat hari raya semoga membawa berkah). Di Indonesia umat muslim tidak hanya 

saling mengucapkan : ‘Selamat Idul Fitri’ saja, tetapi dilanjutkan dengan mengucapkan : ‘Minal aidin 

wal faidzin’ (mohon maaf lahir batin). Ucapan lanjutan tersebut adalah ucapan khas umat Muslim 

Indonesia saja. Konon pada abad XV Sunan Bonang mengajak umat Muslim untuk mengisi bulan 

Ramadhan juga dengan saling maaf-memaafkan. Sejak saat itulah ucapan: ‘Selamat Idul Fitri, Minal 

Aidin wal Faidzin’ digunakan. Sedangkan ucapan : ‘Selamat Lebaran’, menurut Umar Khayam 

merupakan inkulturasi dengan budaya Jawa. Lebaran adalah kata yang berasal dari bahasa jawa. 

Menurut Bayu Gautama, kata Lebaran artinya melebarkan atau meluaskan. Maknanya adalah 



memperlebar atau memperluas persaudaraan dengan menyambung dan menjaga silaturahim. 

  

Dari informasi singkat itu cukup menjelaskan kepada kita tentang keluhuran nilai-nilai hidup dibalik 

Ramadhan dan perayaan Idul Fitri atau Lebaran. Nilai-nilai hidup universal yang ada di semua agama, 

termasuk dalam agama Kristen. Pengendalian diri, disiplin berdoa, pengorbanan dan berbagi dengan 

fakir miskin yang dipraktekkan selama bulan Ramadhan, juga diajarkan dan dipraktekkan dalam 

kekristenan. Dalam ucapan selamat Idul Fitri berisi doa: ‘semoga membawa berkah’ bagi sesama, 

dan dalam ucapan selamat Lebaran, Minal Aidin Wal Faidzin berisi niatan menjalin persudaraan yang 

maaf-memaafkan, juga diajarkan dan dipraktekkan dalam kekristenan. Kesejajaran nilai-nilai hidup 

itulah yang memperjumpakan kita sebagai umat Kristiani dengan handai taulan kita umat Muslim 

dalam Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran ini. 

  

Karena itu, pada setiap Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran, mestinya lebih dari hanya sekedar 

kesopanan sosial antar umat beragama, kita menyalami handai taulan Muslim sambil dengan penuh 

ketulusan dan kesukacitaan mengucapkan :   
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