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Kata Pengantar Penulis

Alhamdulillahi  Rabb  al-Alamin,  Segala  Puja  dan  Puji  hanyalah  milik  Allah, 
Pemilik dan Penguasa alam raya,  Yang Maha Pengasih lagi  Maha Penyayang. Tiada 
sekutu bagi-Nya dalam Nama dan Sifat-Nya, Tempat hamba-hamba-Nya berserah diri 
dan  menyandarkan  segala  hidup  dan  kehidupannya.  Solawat  dan  salam  semoga 
senantiasa  terlimpahkan  kepada  Nabi  besar  Muhammad  saw,  yang  telah 
mendakwahkan  dan  memperjuangkan  tegaknya  dinul  Islam  dengan  penuh 
pengorbanan, sehingga yang sempurna dan agung ini dapat tersebar ke seluruh penjuru 
dunia. Demikian pula, semoga terlimpahkan keselamatan kepada keluarga, sahabat dan 
para pengikutnya hingga hari kiamat kelak.

Banyak  pihak  yang  merasa  prihatin  dengan  keadaan  yang  tengah  menimpa 
umat  manusia  di  seluruh  penjuru  dunia  saat  ini.  Keadilan  dan  kemakmuran  serta 
keamanan yang dicita-citakan terasa amat jauh. Bahkan yang nyata adalah terjadinya 
penyimpangan demi penyimpangan yang dimotori oleh mereka yang menyatakan diri 
sebagai  manusia  beradab.  Mereka  mengeksploitasi  alam  dengan  rakusnya  sehingga 
menimbulkan  kerusakan  demi  kerusakan  lingkungan  yang  menambah  penderitaan 
umat manusia. Sistem ekonomi global yang memihak pada para pemilik modal telah 
menimbulkan penindasan demi penindasan dan ketidakadilan yang berdampak pada 
pengangguran, kemiskinan, kemerosotan moral sampai kepada tindakan kriminal yang 
menghancurkan  tatanan  sosial.  Negara-negara  maju  dan  kuat  telah  memaksakan 
kebijakannya dengan berbagai bentuk tekanan, baik berbentuk ekonomi, politik sampai 
militer yang menimbulkan ketidakpuasan.

Kaum  muslimin  yang dinyatakan  al-Qur’an  sebagai  umat  terbaik  yang  akan 
mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya keadilan, juga tengah mengalami 
permasalahan yang sangat kompleks.  Kemunduran dan keterbelakangan yang mereka 
alami dalam hampir semua lini kehidupan telah menimbulkan dampak yang luar biasa 
terhadap keadaan dunia dan nasib umat manusia. Walaupun sebagian negara muslim 
adalah negara yang kaya raya,  namun mayoritasnya adalah negara terbelakang dan 
miskin yang dipenuhi dengan berbagai konflik suku dan peperangan.

Demikian pula halnya dengan bangsa Indonesia yang dinyatakan sebagai negara 
muslim terbesar di dunia dengan jumlah penduduk muslim lebih dari 200 juta orang. 
Penerapan  sistem  yang  jauh  dari  Islam  sejak  zaman  penjajahan  Belanda  telah 
mengantarkan  kaum  muslimin  yang  mayoritas  sebagai  kelompok  yang  marjinal, 
terpingggirkan  sebagai  kelompok  miskin  dan  terbelakang  yang  penuh  dengan 
permasalahan. Penumpukan sumber daya ekonomi pada kelompok tertentu yang dekat 
dengan  sumber  kekuasaan  telah  menimbulkan  penyimpangan  yang  telah  membuat 
bangkrutnya perekonomian negara akibat dilarikannya modal dalam jumlah besar ke 
luar  negeri  oleh  konglomerat  hitam  yang  mayoritasnya  adalah  non  muslim.  Krisis 
moneter yang berkepanjangan telah menimbulkan berbagai  bentuk krisis,  yang pada 
ujungnya menimbulkan krisis  multi  dimensi  yang secara otomatis  menambah angka 
pengangguran, kemiskinan dan kemerosotan moral yang membawa kepada tingginya 
kriminalitas  serta  meningkatnya  sparatisme  yang  akan  membahayakan  eksisitensi 
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
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Berbagai  bentuk  penyelesaian  telah  diupayakan  para  pemimpin  dan 
cendekiawan  bangsa,  baik  melalui  pendekatan  politik  yang  telah  merubah  sistem 
pemilihan umum secara langsung ataupun kebijakan ekonomi dan moneter.  Namun 
sejauh  ini,  keadaan  belum  berubah  secara  signifikan.  Justru  yang  dirasakan  rakyat 
adalah  naiknya BBM yang pasti  diikuti  dengan kenaikan harga bahan-bahan  pokok 
yang akan menambah angka kemiskinan. Keadaan yang tidak stabil dan tingginya biaya 
produksi  akibat  sistem  perpajakan  atau  tuntutan  kenaikan  upah  buruh  telah 
menurunkan  investasi  atau  penutupan  pabrik-pabrik  yang  menambah  jumlah 
pengangguran yang sudah tinggi akibat pertambahan angkatan kerja yang tidak diikuti 
dengan penambahan lapangan kerja. Ironisnya, Indonesia adalah negara yang kaya raya 
dengan  sumber  alam,  tanahnya  subur  dan  memiliki  lautan  yang  luas,  namun 
menempatkannya  sebagai  salah  satu  negara  terbelakang  dan  miskin  yang  memiliki 
perkapita  dibawah  1000  USD.  Sangat  jauh  jika  dinamdingka  dengan  negara-negera 
tetangganya.

Sebagai  generasi  muda  bangsa  dan  sekaligus  seorang  muslim,  kami  merasa 
terpanggil  untuk  menyelesaikan  permasalahan  yang  dihadapi  umat  manusia, 
khususnya  bangsa  Indonesia  dan  mayoritas  kaum  muslimin,  terutama  yang  tengah 
dilanda pengangguran dan kemiskinan.  Salah satu program yang kami yakini  dapat 
mengatasi  permasalahan pengangguran dan kemiskinan ini  adalah  ditumbuhkannya 
semangat  kewirausahaan,  entrepreneurship,  dikalangan generasi  muda.  Mendidik dan 
melatih  mereka  agar  menjadi  entrepreneur yang  akan  mengembangkan  usaha  dan 
perdagangan dalam semua sektor, yang memiliki pengetahuan kewirausahaan, watak 
tangguh, daya saing tinggi, memahami medan usaha dan yang paling penting memiliki 
moral dan spiritual yang berlandaskan ajaran agama Islam yang sempurna.

Buku ini kami tulis dengan tujuan utama untuk melahirkan para entrepreneur 
muslim, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada mereka berdasarkan nilai-nilai 
ajaran  Islam  yang  terbukti  telah  melahirkan  manusia-manusia  agung,  termasuk 
entrepreneur-entrepreneur  kelas  dunia  yang  telah  memberikan  keadilan  kepada 
masyarakatnya. Bersamaan dengan berkembangnya sistem ekonomi Islam yang sangat 
diminati di tanah air dan mulai diterapkan dalam sistem ekonomi nasional, baik dalam 
lembaga  keuangan  ataupun  lembaga-lembaga  pemerintahan  dan  swasta  lainnya. 
Perkembangan minat kaum profesional kepada pengembangan SDM berdasarkan nilai-
nilai Islam juga telah mendorong kami untuk berpartisipasi dalam arus positip ini.

Yang terpenting, bahwa buku ini kami tulis bukan sekeder berdasarkan teori-
teori atau jiplakan dari buku-buku ekonomi semata, namun berdasarkan kepada kajian 
ilmiah,  pendalaman  makna  dan  pengamalan  ajaran  Islam  secara  intent  dan  yang 
terutama  merupakan  kolaborasi  2  pengalaman hidup Hilmy  Bakar  Almascaty  yang 
dijuluki  sebagai  idiolog  dan  aktivis  Muslim  sekaligus  pengusaha  pejuang  (mujahid 
entrepreneur)  oleh  majalah  internasional  Asiaweek yang  juga  lebih  dari  25  tahun 
berkecimpung  dalam  pergerakan  Islam  tingkat  nasional  atau  Asia  Tenggara.  Dua 
pengalaman yang memiliki kelebihan dan keunggulan masing-masing dipadukan dan 
melahirkan sebuah konsep  entrepreneurship Islami.  Pengalaman pertama diharapkan 
dapat  memberikan  pelajaran  untuk  menjadi  seorang  entrepreneur  lapangan  dengan 
segala  seluk  beluk  yang  menyertainya  dan  pengalaman  kedua  akan  memberikan 
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semangat  dan penggerak dalam menjalankan aktivitas  sebagai  seorang hamba Allah 
yang senantiasa terikat dengan peraturan Allah dan Rasul-Nya.

Lebih jauh kami berdua mengharapkan agar buku ini menjadi semacam buku 
panduan  atau  bahkan  “The  Holy  Book”,  buku  suci  sebagai  panduan  mentalitas, 
moralitas dan spiritualitas yang sekaligus menyertakan kiat-kiat terkini jalan sukses dan 
menang bagi para entrepreneur muslim yang kami sebut sebagai Mujahid Entrepreneur  
atau  Tentara Allah bidang ekonomi atau bisnis,  yang oleh Bapak Dien Syamsuddin, 
Ketua Umum PP.  Muhammadiyah di  sebut  Mujahid  Iqtishody,  para pelaksana dari 
Jihad Iqtishody.  Dengan berharap ridho Allah dan dengan merendahkan diri,  kami 
dapat  katakan bahwa buku ini  adalah  hasil  dari  sebuah gabungan antara  semangat 
jihad  yang  membara,  kejelian  berfikir,  kebersihan  dan  kelurusan  spiritual  yang 
mengharapkan  keridhoaan  Allah,  kemenangan  Islam  dan  kejayaan  umatnya  serta  
pengalaman sejati seorang entrepreneur yang telah menjalani bisnisnya selama lebih 25 
tahun.

Buku  ini  terdiri  dari  beberapa  bagian.  Bagian  pertama  membahas  beberapa 
aspek  tentang  sukses,  yang  juga  menjadi  latar  belakang  penulisan  buku ini.  Bagian 
kedua membahas tentang jalan sukses dan menang yang mesti ditempuh oleh manusia 
dalam kehidupannya menurut ajaran Islam. Bagian ketiga membahas tentang hakikat 
harta  benda menurut  Islam.  Bagian  keempat  membahas  profil  seorang entrepreneur 
muslim sejati di zaman kegemilangan Islam, yaitu Abdurrahman bin Auf. Bagian kelima 
membahas tentang wajibnya berusaha dan menjadi entrepreneur bagi seorang muslim. 
Bagian  keenam  membahas  bahwa  seorang  enterepreneur  muslim  pada  hakikatnya 
adalah seorang mujahid, pejuang di jalan Allah. Bagian ketujuh membahas bagaimana 
cara  dan kiat  untuk menjadi  seorang entrepreneur muslim yang sukses  berdasarkan 
pengalaman-pengalaman  dalam  menjalankan  usaha.  Bagian  kedelapan  membahas 
kemenangan  yang  pasti  akan  diperoleh  oleh  seorang  entrepreneur  muslim  dalam 
kehidupan dunia dan akhirat. Bagian kesembilan penutup dan kesimpulan dari buku 
ini.

Tiada gading yang tidak retak. Demikian pula dengan buku ini. Segala kesalahan 
pasti datangnya dari kami sebagai manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan dan 
dosa. Dan apabila itu benar adanya, pasti datang dari Allah SWT. Segala kesalahan dan 
kekeliruan kami harapkan dimaafkan dan sudi kiranya para pembaca untuk mengoreksi 
dan mengembangkan masalah yang dibahas.

Semoga karya kecil ini menjadi amal soleh buat kami berdua, yang akan menjadi 
bekal untuk menghadap Allah kelak.
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Prolog
Mujahid Entrepreneur: 

Tentara Allah Bidang Ekonomi

Ketika sedang meluncurkan buku tulisan saya yang berjudul  “Panduan Jihad 
Untuk Aktivis Gerakan Islam”, pada pertengahan 2001, Ketua Umum Muhammadiyah 
dan  Wakil  Ketua  MUI,  Prof.  Dr.  Dien  Syamsuddin,  yang  ketika  itu  menjadi  salah 
seorang pembahas  bersama Dr.  M.  Hidayat  Nurwahid,  Ketua MPR RI,  memberikan 
komentar yang selalu mendorong saya untuk mendalami masalah jihad. Pertama beliau 
menilai  bahwa  pemikiran  dalam  buku  Panduan  Jihad  adalah  sebuah  tajdid atau 
pembaharuan  makna  dalam  pengertian  jihad  dan  aplikasinya  dalam  dunia 
kontemporer. Kedua beliau menilai buku tersebut belum dilengkapi dengan pembahasan 
mengenai  masalah  “Jihad  Iqtishody” atau  jihad  dalam  bidang  ekonomi  dan  beliau 
sangat  mengharapkan  pembahasan  masalah  tersebut.  Sejak  saat  itu  saya  terus 
mendalami masalah yang berkaitan, berfikir dan berusaha untuk membuat sebuah buku 
yang berkaitan dengan jihad dalam bidang ekonomi (al-Jihad al-Iqtishody). 

Rupanya  apa  yang  saya  fikirkan  tidak  semudah  dalam  kenyataannya.  Akan 
mudah  jika  hanya  sekedar  menganalisis  dan  membahas  teori-teori  tentang  jihad 
ekonomi,  atau mengemukakan sejarah kegemilangan para pelaku bisnis  Islami  pada 
zaman  Rasulullah  atau  sahabat  saja.  Untuk  membahas  Jihad  Ekonomi  secara 
konprehensif,  saya mengalami kesulitan demi kesulitan, terutama dalam menentukan 
dan memilih profil pengusaha dalam kehidupan kontemporer yang dapat dikategorikan 
sebagai seorang Mujahid Iqtishody, Mujahid Bisnis, Mujahid Entrepreneur atau seorang 
yang  menjalankan  jihad  dalam  bidang  ekonomi  dan  benar-benar  berhasil  sebagai 
tentara  Allah  yang  menegakkan  Islam  dalam  kehidupan  bisnis  secara  kaffah  dan 
berhasil  menjadi  seorang  yang  sukses  dalam  arti  kemenangan  dunia  akhirat 
sebagaimana yang telah dicontohkan dalam kehidupan Rasulullah dan para sahabat 
agungnya.  Saat  ini  mungkin  kita  dapat  menemui  banyak  tokoh-tokoh  Mujahid 
Dakwah,  Mujahid  Asykary  (Laskar  Jihad),  Mujahid  Siyasi,  Mujahid  Ta’limy dan 
lainnya.  Namun untuk mencari  sosok seorang  Mujahid  Iqtishody tidaklah semudah 
yang  dibayangkan  karena  pengusaha  muslimpun  belum  tentu  berani  menyatakan 
dirinya sebagai seorang mujahid di jalan Allah. 

Anda mungkin pernah mendengar nama-nama besar para pengusaha muslim 
klas dunia seperti Pangeran Walid al-Thalal (Pemegang saham terbesar CitiCorp dan 
pengusaha property asal Saudi), Adnan Kashogy (Pengusaha dan Pialang senjata), Bin 
Laden  Group  (Konstruksi),  atau  beberapa  pengusaha  bidang  keuangan  seperti  Bin 
Mahfudz Group, Al-Rajihi Group, Dalla al-Baraka Group dan lainnya. Di negeri jiran 
Malaysia  ada Tun Daim Zainuddin (Pengusaha Properti),  Tajudin  Ramli  (Pemegang 
saham  MAS),  Tengku  Adnan  Mansur,  FD.  Manshoor  (Pemilik  Glomec  Group)  dan 
lainnya. Di Indonesia banyak para pengusaha muslim yang telah mencapai kesuksesan 
dengan keberhasilan mereka mengembangkan perusahaannya sampai menjadi sebuah 
konglomerasi  yang  menggurita.  Bahkan  diantara  mereka  menjadi  orang-orang  kaya 
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yang mempengaruhi kebijakan negara, misalnya kita sebut beberapa nama seperti Yusuf 
Kalla (Pemilik Kalla Group dan Wakil Presiden RI), Abu Rizal Bakrie (Pemilik Bakrie 
Group dan Menko Kesra RI), Fadel Muhammad (Pengusaha dan Gubernur Gorontalo), 
Rahmat Ismail (Pengusaha Media dan Aktivis Sosial), Ibrahim Risyad (Pengusaha dan 
Bankir), Sutrisno Bachir (Pengusaha dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional), Arifin 
Dipenegoro (Pemilik Medco Group dan anggota DPR), Chairul Tanjung (Pemilik Bank 
Mega, Trans TV dan Para Group), A. Latief (Pemilik Sarinah Group dan Lativi), Surya 
Paloh (Pemilik  Media  Group,  Metro  TV dan Ketua Pembina Golkar),  Rahmat Gobel 
(Pemilik  Nasional  Gobel),  M.  Lutfie  (Pemilik  Republika,  Mahaka  Group  dan  Ketua 
BKPM), dan banyak lagi sederetan nama-nama besar pengusaha muslim di Indonesia.

Coba  Anda tanyakan kepada para  pengusaha  muslim yang sukses  dan kaya 
tersebut, apakah mereka berani menyatakan diri sebagai Mujahid Entrepreneur, seorang 
pelaku jihad fi sabilillah sebagaimana diperintahkan Allah dan Rasul-Nya yang telah 
melaksanakan syariat  Islam secara kaffah dalam dunia bisnis  yang mereka jalankan? 
Anda  pasti  yakin,  mereka  tidak  akan  berani  mengklaim  diri  sebagai  Mujahid  Fie  
Sabilillah karena sebagian besar  dari  mereka masih terlibat  dengan sistem ekonomi 
non-Islami, ekonomi kapitalisme-sekuler yang dilarang oleh Islam, misalnya di antara 
mereka masih menggunakan jasa bank konvensional yang menerapkan riba yang jelas-
jelas haramnya dalam Islam sebagaimana yang difatwakan  Majelis Ulama Indonesia 
(MUI) atapun Lembaga Fatwa Islam Internasional di Saudi Arabia. 

Anda juga pasti mengalami kesulitan seperti yang saya alami. Bagaimana kita 
dapat  mendifinisikan  dan mengkategorikan seorang  pengusaha muslim yang benar-
benar dapat disebuat sebagai Mujahid Entrepreneur, seorang tentara Allah yang benar-
benar telah menerapkan ajaran-Nya dan Rasul-Nya secara sempurna dan konsekwen. 
Anda  dan  saya  pasti  sepakat,  bahwa  bagaimanapun  sulitnya  masalah  ini,  wajib 
diusahakan keberadaannya, karena merupakan tuntutan syariat yang wajib dijalankan 
bagi  kemashlahatan  umat  Islam  khususnya  dan  bangsa  Indonesia  pada  umumnya. 
Tidak diragukan apabila mayoritas bangsa Indonesia beragama Islam yang berjumlah 
lebih 87% ini dapat berhasil menjadi pengusaha-pengusaha sukses, maka keterpurukan 
dan keterbelakangan bangsa dan negara akan dapat di atasi sekaligus  mengantarkan 
bangsa Indonesia menjadi sebuah negara maju yang adil dan makmur sebagaimana cita-
cita para pahlawan dan pendiri bangsa.

Keterpurukan bangsa Indonesia  akibat krisis moneter  yang menerpanya sejak 
akhir tahun 90an lalu, bukan hanya mendatangkan bencana ekonomi dan sosial dengan 
segala  dampak  negatipnya,  seperti  merebaknya  pengangguran,  meningginya 
kemiskinan,  berjangkitnya  kerusakan  moral,  kriminalitas  danmasalah-masalah  sosial 
lainnya. Di sisi lain kita perlu dilihat sisi positipnya, bahwa bencana ekonomi ini telah 
melahirkan generasi muda yang memiliki kesadaran dan pencerahan akibat tekanan-
tekanan ekonomi yang timbul pasca krisis moneter yang hampir mengantarkan bangsa 
dan negara menuju kebangkrutan. Dengan sisa-sisa semangat dan kemampuan yang 
ada,  generasi  terpilih  dan  tegar  ini  berjuang  keluar  dari  gelombang  resesi,  badai 
moneter dan topan globalisasi ekonomi. Merekalah generasi muda yang memiliki watak 
entrepreuneurship yang akan menjadi  cikal  bakal  pengusaha-pengusaha sukses  yang 
akan mengeluarkan bangsa  dan negara  Indonesia  dari  keterpurukannya saat  ini.  Di 
antara mereka terdapat generasi  muda Islam yang memiliki keyakinan bahwa ajaran 
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Islam dapat mengantarkan mereka menuju kesuksesan sejati. Di tengah hiruk pikuknya 
persaingan ekonomi global, mereka coba mengusung tema-tema ekonomi Islami dengan 
berbagai pendekatannya yang mulai diminati dan menjadi alternatif.

Meningginya gairah dan semangat  entrepreneurship dikalangan generasi muda 
muslim  telah  mendorong  mereka  untuk  mencari  berbagai  referensi  untuk  menjadi 
seorang  pengusaha  yang sukses.  Sayangnya,  sebagian  besar  buku referensi  ataupun 
contoh kesuksesan yang ditampilkan berdasarkan pada sistem nilai Barat sekuleristik, 
budaya,  etos kerja,  filsafat  ataupun pandangan hidup orang-orang kafir  yang sangat 
jauh  berbeda  bahkan  bertentangan  dengan  budaya,  sejarah,  peradaban  dan  ajaran 
agama generasi muslim tersebut. Membanjirnya buku-buku panduan cepat kaya yang 
ditulis  oleh para  pemikir  Barat  seperti  Norman V.  Peale,  Dale  Carnegie,  Ziz  Ziglar, 
Stephen R. Covey, Robert T. Kiyosaki, Rich Devos, Denis Waitley, Jack M. Zufelt sampai 
Peter  Drucker  dan  lainnya  hanya  memberikan  contoh-contoh  keberhasilan  pada 
masyarakat bebas nilai seperti di Amerika pada umumnya, yang mana hal ini masih 
perlu dipertanyakan urgensinya ataupun kesesuainnya dengan ajaran Islam. Demikian 
pula cara sukses yang ditempuh para kapitalis seperti Henry Ford (Pendiri Ford Corp), 
Bill Gates (Pendiri MicroSoft), Rich Devos (Pendiri Amway), Sam Walton (Wal Mart) 
dan lainnya apakah dapat ditiru oleh generasi  muda muslim dalam menggapai cita-
citanya sebagai seorang entrepreneur muslim yang dapat menyandang predikat mujahid 
entrepreneur yang akan memperoleh kemenangan dan kesuksesan dunia akhirat. 

Tidak  dinafikan  memang  ada  usaha-usaha  serius  beberapa  penulis  muslim 
untuk mengisi  kekosongan tersebut,  baik  penulis  dari  Timur Tengah seperti  Aid al-
Qorny,  Ibrahim Al-Quayyid,  Asyraf  Muhammad Dawabah,  Ibrahim El-Fiky ataupun 
beberapa nama penulis seperi Ary Ginanjar, Rhenal Kasaly, Farid Poniman dan lainnya. 
Namun sejauh ini belum ada sebuah literatur pamungkas yang membahas karakteristik 
dan  pembinaan  mujahid  entrepreneur   dalam  arti  yang  sebenarnya  dengan  sebuah 
lembaga  pendidikan  dan  pelatihannya.  Padahal  literatur  Islam  dipenuhi  dengan 
berbagai  ajaran  dan  nilai-nilai  yang  sangat  kaya  raya,  termasuk  bagaimana  cara 
melahirkan manusia-manusia  unggul  dan sempurna sebagaimana dikehendaki  Allah 
dan Rasul-Nya, terutama dalam bidang spiritualitas Islam yang menjadi fondasi utama 
dalam  pembentukan  managerialship,  leadership  dan  entrepreneurship  yang  saat  ini 
sangat  diminati  oleh masyarakat  Barat.  Demikian pula dalam sejarah perkembangan 
Islam telah lahir para pengusa-pengusaha agung yang disegani seperti Abdurrahman 
bin Auf, Usman bin Affan, Sa’ad bin Rabi’ dan lainnya. Nabi Muhammad saw sendiri 
adalah seorang pengusaha besar yang berpengaruh sebelum beliau diangkat menjadi 
Nabi dan Rasul.

Setelah  berkelana,  baik  dalam dunia  pemikiran kontemporer  maupun aktivis 
sosial  selama  lebih  5  tahun  dengan  berbagai  kegiatan  seperti  menjadi  konsultan 
pengembangan SDM, Ketua Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), pengurus 
Pimpinan  Pusat  Al-Irsyad,  Kordinator  Pelaksana  Mudzakarah  Nasional  Ulama  dan 
Habaib,  Ketua  DPP  Front  Pembela  Islam  (FPI)  dan  terakhir  Direktur  Lembaga 
Kemanusiaan Hilal Merah yang membantu korban tsunami di Aceh, saya kembali fokus 
memikirkan  masalah  jihad  ekonomi  yang  diusulkan  senior  saya,  Bang  Dien 
Syamsuddin, di antara waktu senggang dan persiapan menyambut ulang tahun saya ke 
40. Dorongan  untuk  mempelajari  masalah  ini  terus  memuncak,  yang  juga  telah 
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menumbuhkan obsesi saya yang ingin menjadi penulis dan mativator yang berbasiskan 
spiritualitas Islam.

Sambil  mencari  referensi-referensi  yang  menguatkan  rencana  tulisan  saya 
tersebut,  saya  sempat  bertemu  dengan  beberapa  pengusaha  muslim  yang tergolong 
sukses dan telah mencoba konsisten dengan penerapan kaedah-kaedah ekonomi Islam 
dalam menjalankan usahanya. Di antaranya seperti Puspo Wardhoyo pemilik jaringan 
rumah makan  Wong Solo,  teman SMA saya Khairus Salim pemilik jaringan  Country 
Donut, M. Syahrial Yusuf pengusaha pendidikan pemilik jaringan  LP3I  dan beberapa 
nama  lainnya.  Disamping  itu,  saya  berdiskusi  dan  memperdalam  topik  dengan 
beberapa cendekiawan muslim dan ulama dalam forum-forum mudzakarah yang saya 
sempatkan untuk menimba pengetahuan dan pengalaman seperti Dr. Scehan Shahab, 
KH. Mudzakkir Abu Faqih, KH. Athian Ali Da’i, dan tidak lupa dengan guru spiritual 
saya, KH. Abu Bakar Ba’asyir dan sahabat seperjuangan Habib M. Rizieq Syihab serta 
Farid Poniman, mativator dan trainer yang menjadi partner diskusi yang mengasyikkan.

Dari hasil survey dan pengamatan yang saya lakukan, walaupun ada di antara 
pengusaha muslim yang telah berupaya menegakkan syariat  Islam dalam bisnisnya, 
namun  pada  saat  yang  sama  mereka  masih  tetap  menggunakan  cara-cara  yang 
diharamkan  Islam  ataupun  masih  syubhat, apakah  dalam  instrumen,  metode,  atau 
kebiasaan  dan  karakter  yang  tidak  Islami,  seperti  tidak  menepati  janji,  berbohong, 
menipu  ataupun menggunakan  trik-trik  bisnis  modern  yang  masih  dipertentangkan 
hukumnya. Atau ada juga pengusaha muslim yang telah berupaya menerapkan kaedah-
kaedah  ekonomi  Islam  dalam  bisnisnya,  namun secara  pribadi  terjebak  dalam  pola 
kehidupan  kaum kafir  hedonis  yang  tidak  bermoral,  terlalu  serakah  terhadap  harta 
ataupun terlalu pelit  dan bakhil.  Untuk menjamu tamu bisnisnya  mungkin dia  bisa 
menghabiskan puluhan atau ratusan juta rupiah, namun berapakah yang disedekahkan 
untuk fakir miskin, yatim piatu, orang terlantar, pengembangan pendidikan-sosial Islam 
ataupun perjuangan menegakkan Islam.

Banyak  para  pengusaha  muslim  yang  puas  hati  dengan  apa-apa  yang  telah 
dilakukannya saat ini, kemudian mereka merasa aman dengan apa yang dilakukannya. 
Mereka  tenang  dan  senang  dengan  pola  kehidupan  yang  dijalankannya  saat  ini, 
membangun rumah-rumah super mewah menyaingi konglomerat kafir kapitalis-sekuler 
yang kadangkala mubadzir karena tidak ditempatinya, memiliki mobil-mobil  mewah 
yang tidak mampu dikekendarainya, ataupun hidup berfoya-foya dari satu mal ke mal 
yang lain untuk menumpuk koleksi yang tidak akan pernah memuaskan nafsu serakah. 
Ironisnya, mereka masih merasa sebagai seorang muslim, aman dari pertanyaan dan 
pertanggungjawaban  hartanya  yang  pasti  akan  ditanyakan  Sang  Pemiliknya  kelak, 
darimanakah harta diperolehnya dan kemanakah didistribusikannya.

Di  dalam  sejarah  Islam,  terlalu  banyak  contoh  pribadi-pribadi  agung  yang 
berprofesi sebagai pengusaha berhasil yang dapat dijadikan contoh sepanjang masa, di 
antaranya seperti sahabat Nabi saw, Abdurrahman bin Auf. Inilah contoh karakteristik 
konglomerat muslim sejati di zaman kegemilangan Islam, sebagaimana dikutip Khalid 
M. Khalid dalam bukunya Rijal Haula al-Rasul: 

“Pada suatu hari,  bumi kota Madinah seolah-olah bergetar, terdengar suara gemuruh  
dan hiruk pikuk. Ummul Mukminin Aisyah bertanya, “Suara apakah yang hiruk pikuk. Apa  
yang telah terjadi di kota Madinah?”. Orang-orang menjawab, “Kafilah Abdurrahman bin Auf  

9



baru  datang  dari  Syam membawa  barang-barang  dagangannya,  dengan  iring-iringan tujuh 
ratus unta bermuatan penuh membawa sandang pangan dan keperluan-keperluan penduduk.”  
Ummul Mukminin berkata, “Semoga Allah melimpahkan keberkahan-Nya bagi Abdurrahman  
bin Auf  dengan baktinya  di  dunia  serta  pahala  yang besar  di  Akhirat.”  Selanjutnya,  beliau  
berkata,  “Aku  pernah  mendengar  Rasulullah  bersabda,  “Kulihat  Abdurrahman  bin  Auf 
masuk surga dengan perlahan-lahan merangkak.” Sebelum iring-iringan unta berhenti dan 
tali  temali  perniagaan  belum  dilepaskan,  berita  dari  Ummul  Mukminin  itu  telah  sampai  
kepadanya. Secepat kilat, Abdurrahman bin Auf datang menemui Aisyah dan berkata, “Anda 
telah mengingatkan aku dengan sebuah hadits yang tidak pernah kulupakan.” Dia kemudian  
berkata, “Kini, saksikanlah bahwa kafilah ini dengan seluruh muatannya berikut kendaraan dan  
perlengkapannya, kupersembahkan di jalan Allah Azza wa Jalla.” Maka, dibagikanlah muatan  
tujuh ratus unta itu kepada seluruh penduduk Madinah dan sekitarnya sebagai suatu amal yang  
mulia di jalan Allah.”

Sejarah  Abdurrahman  bin  Auf,  seorang  sahabat  dekat  Nabi  yang  menjadi 
konglomerat muslim, mujahid sejati, entrepreneur mujahid yang sangat indah ini tidak 
perlu dikomentari. Apakah kemudian dengan menyedekahkan hartanya di jalan Allah, 
Abdurrahman bin  Auf  menjadi  miskin?  Ternyata  tidak,  Abdurrahman tidak  pernah 
jatuh  miskin  dan papa,  bahkan dia  menjadi  konglomerat  terbesar  dunia  yang  tiada 
tertandingi, yang telah menaklukkan konglomerat-konglomerat terbesar di zamannya 
bersamaan dengan perkembangan Islam yang telah  menguasai  2/3  dunia  di  zaman 
Khalifah Umar Ibn Khattab. Karena mujahid bisnis seperti Abdurrahman sangat yakin 
dengan janji Allah dalam al-Qur’an: “Perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya di  
jalan  Allah  seperti  sebutir  biji  yang  menumbuhkan  tujuh  tangkai,  pada  setiap  tangkai  ada  
seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha  
Mengetahui.” (al-Baqarah : 261) 

Perilaku  bisnis  yang  dijalankan  Abdurrahman  bin  Auf  sebagaimana  yang 
diajarkan Allah dan Rasul-Nya telah mengantarkannya kepada taraf seorang  Mujahid 
sejati yang  tidak  dapat  disaingi  atau  dikalahkan  oleh  pengusaha-pengusaha  non-
muslim  di  zamannya.  Islam  yang  agung  dan  sempurna  telah  mencetak  pribadi 
Abdurrahman  menjadi  manusia  unggul  yang  terunggul  dalam  bidangnya,  sebagai 
seorang  pengusaha  muslim  terbesar.  Mengenai  kebesarannya  sebagai  seorang 
entrepreneur, Khalid M. Khalid menukilkan: “Keberuntungannya dalam perniagaan sampai  
suatu batas yang membangkitkan dirinya pribadi ketakjuban dan keheranan, hingga dia berkata:  
”Sungguh,  kulihat  diriku,  seandainya  aku  mengangkat  batu  niscaya  kutemukan  di  
bawahnya emas dan perak…..!”.

Tidak diragukan bahwa Abdurrahman bin Auf adalah sebaik-baik dan seagung-
agung  entrepreneur  sepanjang  sejarah  kemanusiaan.  Tindak  tanduk  dalam 
kehidupannya adalah sumber inpirasi dan motivasi bagi siapa yang mengenalnya. Yang 
dihadirkan  Sang  Pencipta  sebagai  teladan  sepanjang  masa,  karena  dia  dibina  oleh 
manusia  teragung,  Muhammad  saw,  dari  sumber  Yang  Maha  Agung,  dan  tumbuh 
berkembang dilingkungan dan masyarakat agung yang berhubungan langsung dengan 
langit  melalui  perantaraan  wahyu  yang  diturunkan  kepada  malaikat  Jibril.  Seluruh 
kesempurnaan seorang entrepreneur sejati ada padanya, secara personalitas, karakter, 
mental, moral dan spiritual yang berkembang berdasarkan ajaran Islam.
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Untuk menjadi seorang Mujahid Entrepreneur, tentara Allah yang menjalankan 
syariatnya secara kaffah dalam dunia bisnis,  bukanlah perkara yang terlalu mudah, 
bahkan mungkin orang akan menganggap pemikiran ini ketinggalan zaman dan tidak 
masuk akal.  Namun tidak ada yang sukar bagi  ajaran Allah dan Rasul-Nya,  karena 
memang ajaran-ajaran Islam yang agung, mulia dan sempurna ini diturunkan untuk 
membimbing manusia menuju kemenangan hidup di dunia dan akhirat, sebagaimana 
yang  dicontohkan  oleh  Rasulullah  dan  para  sahabat  Nabi.  Islamlah  yang  telah 
melahirkan  manusia-manusia  agung  seperti  konglomerat  muslim  sejati  seperti 
Abdurrahman bin Auf,  dan Islam pasti  dapat melahirkan kembali  para konglomerat 
agung  sepanjang  masa,  karena  Islam  diturunkan  sebagai  petunjuk  umat  manusia 
sepanjang masa.

Mereka yang menganggap menjadi pengusaha muslim yang taat adalah tidak 
masuk  akal  atau  ketinggalan  zaman  adalah  orang  yang  lari  dari  keyataan  sejarah, 
bahkan mereka telah berprasangka buruk pada ajaran  Allah dan Rasul-Nya.  Bahwa 
kegagalan demi kegagalan atau keterbelakangan demi keterbelakangan yang dialami 
oleh kaum muslimin, termasuk para pengusaha dan konglomeratnya, pasti dan sangat 
pasti bukan disebabkan oleh ajaran Islam yang sempurna…!!!

Saya pernah bertemu dengan para pengusaha yang berfikiran seperti itu. Mereka 
beranggapan untuk sukses dalam dunia bisnis harus meniru pengetahuan dan perilaku 
para pengusaha kafir kapitalis-sekuler yang kenyataannya memang berhasil menguasai 
dunia  bisnis.  Bahkan ada yang dengan lantang menyatakan “kalau kita  ikuti  ajaran 
Islam secara ketat, mana mungkin kita dapat menjadi konglomerat seperti orang-orang 
non  muslim,  jadi  kita  harus  ikuti  cara  bermain  mereka  agar  kita  dapat  menyamai 
mereka…”.

Inilah penyebab utama kekalahan para pengusaha muslim. Mereka mengakui 
Islam  sebagai  agamanya,  melaksanakan  solat,  naik  haji,  namun  ketika  berbisnis 
menggunakan  cara-cara  orang  kafir,  dan  mereka  mengganggap  dirinya  berhasil. 
Walaupun  kenyataannya  memang  ada  sebagian  mereka  yang  berhasil  menjadi 
konglomerat.  Tapi  ketahuilah  bahwa  seandainya  mereka,  pengusaha  muslim  yang 
sudah dapat menjadi konglomerat itu menerapkan ajaran Allah dan Rasul-Nya dalam 
dunia bisnis, maka pastilah pencapaian mereka akan jauh lebih dahsyat dan hebat lagi. 
Mereka pasti akan dapat mengalahkan semua bentuk permainan dan trik kaum kafir 
kapitalis-sekuler  itu,  mereka  pasti  akan  menjadi  konglomerat  terbesar  yang  tak 
tertandingi.  Ini  bukan  hayalan  dan  utopia,  karena  Abdurrahman  bin  Auf  telah 
membuktikannya.

Ketika  Abdurrahman bin  Auf  baru tiba  hijrah  di  Madinah dari  Makkah,  dia 
mulai  menjalankan  bisnisnya.  Seorang  pelarian  seperti  Abdurrahman  tentu  tidak 
memiliki  modal  kuat  seperti  yang  dimiliki  para  pengusaha  Madinah,  seperti  kaum 
Yahudi yang tengah menguasai pasar Madinah pada saat itu. Walaupun Abdurrahman 
dipersaudarakan dengan Sa’ad bin Rabi’ seorang pengusaha terkemuka Madinah oleh 
Nabi saw, namun beliau tidak memanfaatkan kekayaan saudaranya, atau menikmatinya 
dengan nganggur dan ongkang-ongkang. 

Dari  Anas  ra,  telah  berkata:….  “dan  berkatalah  Sa’ad  kepada  Abdurrahman: 
“Saudaraku, aku adalah penduduk Madinah yang kaya raya, silahkan pilih separoh hartaku dan  
ambillah! Dan aku mempunyai dua orang isteri, coba perhatikan yang lebih menarik perhatian  
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anda, akan kuceraikan ia hingga anda dapat memperistrinya….!” Jawab Abdurrahman bin 
Auf: “Semoga Allah memberkati anda, isteri dan harta anda!, tapi tunjukkan letaknya pasar  
agar aku dapat berbisnis…..!”

Ya,  itulah  karakteristik  mujahid  bisnis  sejati.  Ketika  ditanya  tentang 
kebutuhannya,  Abdurrahman  hanya  berkata:  “Tunjukkan  aku  pasar”.  Saudara 
pengusahanyapun  menunjukkan  pasar  Madinah  yang  didominasi  pedagang  Yahudi 
dengan segala hiruk pikuknya dan beliau menganalisis keadaan pasar dengan segala 
seluk  beluknya.  Hasil  analisis  Abdurrahman  ditindaklanjuti  dengan  pengajuan 
rekomendasi  kepada  Rasulullah  sebagai  Pemimpin  komunitasnya.  “Pisahkan  pasar 
Yahudi  dengan  pasar  Kaum  Muslimin”, rekomendasinya  kepada  Rasulullah  yang 
diterima dan ditaati oleh komunitas muslim Madinah.

Dengan adanya dua pasar, pasar Yahudi dan pasar Islam, maka Abdurrahman 
telah menciptakan persaingan sehat antara kedua pasar dengan dua sistem, infrastuktur 
dan kualitas SDM-nya. Apa yang terjadi kemudian? Hanya dalam hitungan hari, pasar 
Yahudi yang penuh tipu daya, trik-rtik busuk dan kebohongan itu sepi yang akhirnya 
tutup  akibat  dijauhi  konsumennya  yang  berpindah  kepada  pasar  Islam  yang 
mengutamakan  kejujuran,  keterbukaan,  persaingan  sehat,  penuh persaudaraan  yang 
dikomandoi mujahid bisnis Abdurrahman bin Auf dengan beberapa kolega usahanya 
dari kalangan Muhajirin dan Anshor.

Itulah sebabnya, ketika Abdurrahman bin Auf,  sang entrepreneur mujahid  ini 
ditanya  tentang  kisah  sukses  bisnisnya,  beliau  mengatakan  bahwa  kunci 
keberhasilannya sebagai seorang konglomerat muslim adalah “kejujuran”. “Jika barang 
itu  rusak  katakanlah  rusak,  jangan  engkau  sembunyikan.”  “Jika  barang  itu  murah, 
jangan engkau katakan mahal.” “Jika barang ini jelek katakanlah jelek, jangan engkau 
katakan bagus”. Hanya dengan kejujuran  (as-sidqu wa al-amien) pasar Yahudi yang 
telah  mendominasi  Madinah  terkalahkan.  Itulah  sebabnya  Rasulullah  bersabda: 
“Pengusaha yang jujur lagi amanah akan bersama para Nabi, orang-orang yang Syahid  
dan orang-orang Soleh.” (HR. Tirmidzi).
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Bagian Pertama

Sukses Menurut Islam
Menjadi  pribadi  yang  dapat  memenuhi  semua  keinginannya  adalah  impian 

setiap orang, termasuk Anda tentunya. Ini adalah sifat naluriah manusia yang melekat 
selama  hidupnya.  Anak-anak  akan  menangis  jika  keinginannya  tidak  terpenuhi. 
Demikian pula dengan Anda, akan bersedih seandainya keinginan yang Anda idam-
idamkan  tidak  terpenuhi.  Sebagian  orang  akan  sangat  marah  dan  berontak  jika 
keinginannya tidak terpenuhi, katakanlah seperti para buruh yang terus berdemo untuk 
dipenuhi  keinginannya  agar  UMR dinaikkan.  Demikian  pula  ada  sebagian  manusia 
yang telah berbuat berutal, bahkan membunuh untuk sekedar memenuhi keinginannya. 
Keinginan berkembang mengikuti perkembangan manusia dengan segala kompleksitas 
hidup dan kehidupannya. Itulah sebabnya berbagai cara yang manusia tempuh untuk 
menggapai  apa  yang  diinginkannya.  Apakah  itu  untuk  memenuhi  kebutuhan-
kebutuhan pokoknya, kebutuhan material, mental ataupun kebutuhan spiritual. 

Manusia adalah ciptaan tersempurna di muka bumi ini yang memiliki keinginan 
dan  kebebasan  dalam  berkeinginan,  yang  tidak  dimiliki  oleh  binatang.  Binatang 
mungkin punya keinginan,  tapi  tidak memiliki  kebebasan berkehendak sebagaimana 
manusia yang dapat membedakan dengan nalar yang dianugrahkan kepadanya. Sejak 
awal  diciptakan,  manusia  selalu  berusaha  menggapai  keinginannya  dengan  segala 
kemampuan yang ada padanya. Nabi Adam, manusia pertama yang diciptakan, setelah 
turun  ke  bumi,  telah  berusaha  menjalankan  tugasnya  sesuai  keinginannya  untuk 
memakmurkan bumi sebagaimana yang diperintahkan kepadanya, yang sekaligus jalan 
untuk  menggapai  kebahagiannya.  Dengan  segala  keinginan  yang  ada,  terutama 
keinginan  untuk  menjadi  sempurna  sebagai  makhluk   material  ataupun  spiritual, 
manusia  menempuh berbagai  cara  untuk memuaskan dan menggapai  keinginannya. 
Itulah sebabnya salah seorang putra Adam, dengan kemarahan membunuh saudaranya, 
karena keinginannya untuk mendapatkan kehormatan dari Tuhan tidak tercapai. 

Sebagai makhluk sosial yang dikarunia akal pikiran dan emosi, manusia selalu 
berupaya  untuk  memenuhi  setiap  keinginannya,  seperti  ingin  makan  dan  minum, 
pakaian,  uang,  rumah,  televisi  warna,  mobil,  dan sederetan keinginan yang sifatnya 
materi. Tiap manusia juga ingin hidup sehat, panjang umur, aman, cinta, harga diri, dan 
keinginan-keinginan  non-meterial  lainnya.  Hampir  semua  keinginan  tersebut  dapat 
dipenuhi.Ada sebagian orang yang mengartikan bahwa keberhasilan manusia  untuk 
menggapai apa yng diinginkan ini sebagai sebuah sukses.

Disamping  itu  ada  satu  keinginan  yang  mungkin  tidak  semua  orang  bisa 
mencapainya.  Yaitu keinginan untuk menjadi pribadi sukses sesuai dengan pilihan 
hidupnya. Sigmund Freud mengatakan hal ini sebagai keinginan untuk menjadi orang 
yang  dihormati, sebagaimana  yang  dicapai  oleh  orang  seperti  Habibie,  Ginanjar 
Kartasasmita, atau Siswono Yudhohusodo. Atau jenis kesuksesan yang dicapai oleh Bill 
Gates, Sam Walton, Rich Devos, Ros Perot, ataupun Kevin Costner, Julia Robert, Cleant 
Easterwood,  dan  sejumlah  artis-artis  tenar  Hollywood  lain.  Atau  juga  seperti  yang 
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diraih Amien Rais, Nurcholis Madjid, Nelson Mandela, Yaser Arafat, dan lainnya yang 
menjadi tokoh idola masyarakat.

Mengikuti  perkembangan  peradaban  dan  pemikirannya,  manusia  telah 
merancang berbagai cara dan usaha untuk mencapai keinginanannya sebagai pribadi 
yang sukses.  Ada yang sukses karena ketekunan, keuletan dan kerja keras, ada pula 
yang  sukses  karena  faktor  keberuntungan  yang  datang  kepadanya.  Sukses  adalah 
impian dan keinginan setiap manusia, termasuk Anda tentunya!

Arti Sukses
Dalam kamus motivasi  dan pengembangan  diri  kontemporer,  tidak  ada  kata 

yang lebih populer dan menjadi idiom wajib yang harus diketahui, difahami, dihafal 
dan disemboyankan, kecuali kata sukses. Sebuah kata yang selalu diidam-idamkan oleh 
setiap orang, baik tua ataupun muda, bujang atau berkeluarga, pesuruh ataupun bos, 
baik  manager  atau  direktur,  baik  pegawai,  birokrat  atau  politisis.  Semua  orang 
menginginkan dan mengimpikan sukses. Sukses dalam hidupnya sebagai pengusaha, 
sukses  sebagai  ayah,  sukses  sebagai  sahabat,  sukses  sebagai  warga  masyarakat  dan 
seterusnya.

Sukses menjadi impian setiap orang untuk menggapainya. Dan kata sukses telah 
melahirkan berbagai industri yang bernilai trilyunan dan tetap akan berkembang terus. 
Telah diterbitkan jutaan buku tentang sukses dan bagaimana cara menggapainya. Telah 
diadakan berbagai  bentuk seminar  dan pelatihan yang akan mengantarkan manusia 
menuju kesuksesan. Telah tampil ribuan motivator, trainer, pembicara dan sejenisnya 
yang  memberikan  semangat  dan  pemahaman  tentang  sukses.  Telah  dikembangkan 
berbagai  alat  bantu,  teknologi,  permainan  dan  bermacam-macam  teknik  yang  akan 
mendorong  manusia  menuju  sukses.  Karena  sukses  adalah  kehendak  manusia  yang 
tetap eksis, seperti kebutuhannya akan makanan.

Namun apa sebenarnya sukses itu dan bisakah setiap orang mencapainya?
Pertanyaan mendasar  ini  kerapkali  kita  jumpai  dalam kehidupan sehari-hari. 

Setiap orang senantiasa mencoba untuk mencari jawaban. Seseorang yang mempunyai 
tiga buah mobil dan rumah mewah apakah termasuk orang yang sukses? Sebaliknya 
orang  yang  tinggal  di  rumah  kontrakan  dan  hanya  memiliki  sepeda  tua  apakah 
termasuk orang yang tidak sukses? Jawabannya bisa ya atau bisa tidak.

Pengertian dari kata sukses sangat relatif, setiap orang bisa menafsirkan secara 
berbeda, mengingat setiap orang mempunyai latar belakang pendidikan, pengalaman, 
budaya,  status  sosial  dan  ekonomi  yang  berbeda-beda  pula.  Bagi  rakyat  kecil  dan 
miskin,  Robin  Hood  adalah  pahlawan  dan  pemimpin  yang  sukses,  tapi  penguasa 
mencapnya sebagai penjahat atau pencuri.

Kata  sukses  juga  mempunyai  dimensi  yang  beragam  atau  multidimensional, 
sehingga setiap orang akan menilai  dari  satu atau beberapa sisi  yang berlainan.  Jika 
diukur  dari  berapa  banyak  mobil,  rumah  atau  kekayaan  lain  yang  dimiliki,  maka 
kesuksesan  tersebut  semata  dilihat  dari  dimensi  materi.  Kesuksesan  mungkin  saja 
dilihat dari sisi  status sosial  seperti  jabatan dalam pekerjaan (direktur, manajer,  atau 
Chief  Executive  Officer-CEO) atau  gelar  akademis  seperti  doktorandus,  master,  atau 
doktor. Atau sukses dipandang dari dimensi kekuasaan misal menteri, gubernur, camat 
dan seterusnya.
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Jika  dilihat  dari  keinginan  manusia  ini,  maka sukses  berarti  sebuah 
keberhasilan  manusia  mencapai  apa  yang  diinginkannya. Namun  tidak  semua 
pencapaian  keinginan  dapat  diartikan  sebagai  sebuah  kesuksesan.  Karena  biasanya 
kesuksesan dihubungkan dengan keinginan-keinginan yang positif.  Misalnya seorang 
kriminal  yang berhasil  menghabisi  lawannya,  tidak  dikatakan sebagai  seorang  yang 
sukses.  Tapi  ketika  Amerika  berhasil  menguasai  Iraq,  menjajahnya  dan  membunuh 
tentara  dan  orang-orang  tidak  berdaya,  dengan  gagahnya  Presiden  Amerika 
menyatakan tugasnya telah sukses.

Ketika menyimpulkan makna sukses, seorang motivator internasional, Ibrahim 
Ef-Fiky,  bertanya,  apakah orang yang sukses itu  berhasil  karena mereka beruntung? 
Anda  tahu,  In  a  way,  adalah  benar  bahwa orang  yang sukses  itu  beruntung,  tetapi 
mereka sendiri yang menciptakan keberuntungan mereka. Mereka bekerja secara lebih 
keras dan lebih cerdas. Mereka menjadi yang terbaik dalam apa yang mereka lakukan. 
Mereka tekun, sabar, dan berdisiplin. Itulah sebabnya mereka lebih beruntung. Mereka 
mengambil risiko lebih banyak ketimbang yang dilakukan oleh orang pada umumnya. 
Mereka  membuat  lebih  banyak  kesalahan  dan  belajar  dari  kesalahan  mereka. Earl 
Wilson mengatakan,  “Kesuksesan adalah perkara  keberuntungan dan memerlukan 
kegagalan.”

Meski  dipersepsikan  secara  berbeda,  pada dasarnya  sukses  merupakan suatu 
proses yang dinamis. Konseptor berfikir lateral, Edward de Bono, mengartikan sukses 
sebagai  “bertekad  melakukan  sesuatu  dan  berhasil  melakukannya.” Atau  penulis 
motivator  Denis  Waitley yang menyatakan,  “Sukses adalah diri  Anda dan apa saja 
yang Anda lakukan setiap hari  dan setiap malam.  Sukses adalah cara  melakukan 
perjalanan, cara menanam dan cara memelihara”. Pada dasarnya tidak ada orang yang 
sukses dalam artiannya yang sebenarnya, yang ada hanyalah orang yang menikmati 
masa-masa sukses pada saat waktu berjalan.

Dari  beberapa  penjabaran  terdahulu,  maka  dapat  diambil  kesimpulan  pada 
prinsipnya  sukses  adalah  kemampuan  untuk  mengenal  potensi  diri  dan 
mengoptimalkan  potensi  tersebut. Tiap  orang  memiliki  potensi-potensi  yang 
terpendam sehingga pada dasarnya setiap orang juga memiliki peluang untuk meraih 
sukses,  meskipun  tidak  semua  orang  mampu  menggali  potensi  diri  dan 
mengoptimalkannya. Kecuali tidak lebih dari 15 persen saja dari seluruh penduduk di 
dunia  yang  dapat  dikategorikan  sebagai  orang  sukses  dan  merekalah  yang  tampil 
sebagai pemimpin di masing-masing bidangnya.

Pribadi yang sukses adalah pribadi yang bisa mengenal dan mengoptimalkan 
potensi dan jati diri secara terus menerus dengan penuh kepercayaan dan keyakinan 
diri  yang  kuat.  Kemudian  orang  tersebut  mendayagunakan  potensinya  sehingga 
bermanfaat  baik  untuk  keluarga,  tetangga  maupun  anggota  masyarakat  lain  serta 
lingkungannya.  Nilai  kemanfaatan inilah yang disebut  sukses. Pejabat  tinggi yang 
korup yang merugikan uang rakyat, bukanlah orang sukses. Tapi seorang petani yang 
berhasil  menyekolahkan  anaknya  sampai  menjadi  sarjana  lebih  layak  disebut  orang 
yang sukses.

Kesuksesan tidak mengenal batas waktu sehingga dibutuhkan sikap konsisten 
dari  seorang pribadi untuk menyusun sukses demi sukses.  Grafik sukses yang ideal 
adalah  grafik  yang  selalu  meningkat  dalam  siklus  hidup  seseorang.  Pepatah 
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menyatakan: ”hari ini harus lebih baik dari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari 
hari ini” sangat tepat untuk menggambarkan proses sukses.

Sebagai suatu proses, bobot kesuksesan setiap orang akan berbeda-beda. Nilai 
kesuksesan  akan  semakin  besar  ketika  makin  banyak  orang  yang  mengenalnya 
sekalipun  ia  telah  lama  meninggal.  Inilah  ukuran  sukses  yang  paling  baik.  Ibarat 
pepatah “Gajah mati meninggalkan gading, orang mati meninggalkan nama”. Tokoh-
tokoh nasional seperti Jenderal Sudirman, A. Yani, Kartini, Cut Nyak Dien, dan lain-lain 
adalah  mereka  yang  memiliki  bobot  sukses  besar  dan  sampai  sekarang orang  terus 
mengenangnya.

Dengan  pengertian  ini,  pengusaha  sukses  adalah  orang  yang  mengusahakan 
kegiatan bisnisnya  dan menghasilkan daya  guna baik  bagi  keluarganya,  perusahaan 
maupun masyarakat luas. Pengusaha yang hanya mengejar keuntungan jangka pendek, 
tidak mementingkan mutu produk, mengabaikan kesejahteraan karyawan, mencemari 
lingkungannya  bukanlah  pengusaha  yang  sukses.  Demikian  juga  bila  kehidupan 
kelaurganya berantakan (broken home). Pengusaha yang sukses adalah pengusaha 
yang mampu mengoptimalkan usahanya tahap demi tahap, berhasil dalam membina 
keluarga,  dihormati  kawan-kawan,  dan  mempunyai  prestasi  di  lingkungan  sosial 
kemasyarakatan.

Sukses Menurut Islam
Sebelum  mengemukakan  hakikat  sukses  menurut  ajaran  Islam,  saya  ingin 

mengajak Anda untuk merenungkan hasil pengamatan dan penelitian yang dilakukan 
oleh pakar motivator dari Amerika, Jack. M. Zufelt,  dalam  The DNA of Success,  yang 
telah menulis dibawah judul; 

LIMA ALAT YANG CACAT UNTUK MERAIH SUKSES
Telah saya  riset  semua konsep sukses  yang populer  dan telah saya temukan 

bahwa teknik-teknik sukses standar berikut tidaklah efektif.

Penetapan Sasaran
Penetapan sasaran adalah raja dari segala teknik sukses. Selama berpuluh-puluh tahun 
kita  telah  diberitahu  bahwa  kalau  saja  kita  tuliskan  sasaran-sasaran  kita  dan 
membacanya setiap  hari,  entah bagaimana caranya,  kita  pasti  meraihnya.  Riset  saya 
menunjukkan  bahwa  delapan  dari  sepuluh  hal  yang  dituliskan  seseorang  sebagai 
sasarannya tidak akan pernah terjadi. Semua orang mempunyai sasaran yang bahkan 
tidak mereka upayakan.

Pembicara Motivasional
Kebanyakan pembicara motivasional,  walaupun menghibur serta mencerahkan, tidak 
menciptakan  perubahan  pada  diri  pendengarnya.  Setelah  mendengarkan  seorang 
pembicara motivasional, kebanyakan orang tetap termotivasikan selama kira-kira dua 
hari.  Apalagi  beberapa  nasihat  mereka  lucu dan sebagai  bahan lawakan dan hanya 
menghibur.
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Buku-buku, Kaset-kaset, dan Seminar-seminar Pengembangan Diri
Kebanyakan produk-produk dan acara-acara tersebut memuat informasi yang hebat dan 
wawasan yang berharga. Tapi kebanyakan menjadi pengumpul debu yang mahal dan 
yang kita  dengar  dalam seminar  sudah terlupakan dalam waktu  beberapa  hari  saja 
-kalau bukan beberapa jam- dan tidak pernah diterapkan.

Penegasan, Visualisasi, dan Pesan yang Mahatinggi
Banyak  penulis  dan  pembicara  menyatakan  penegasan,  visualisasi  dan  pesan  yang 
mahatinggi sebagai cara-cara penting untuk meraih sasaran. Namun pada kenyataannya 
cara-cara tidak efektif, bahkan tidak lebih sebagai sebuah kebohongan, atau cara untuk 
membohongi alam bawah sadar, yang akan merubah sesuatu apapun pada diri Anda.

Antusiasme, Semangat, Sikap Positif, dan Disiplin Tidak Bisa Berdiri Sendirian
Kebanyakan ahli motivasional mengatakan bahwa Anda harus antusias, bersemangat, 
positif, dan berdisiplin agar sukses. Anda memang membutuhkan semua kualitas itu, 
dan memang semuanya itu penting. Tetapi kalau Anda tidak mempunyai arah yang 
tepat, Anda hanya akan jalan-jalan.   

Zufelt  menyarankan agar kita membuang semua metode ini  maupun metode 
selainnya yang dianggapnya tidak efektif,  sebab didasarkan pada paradigma sukses 
yang  keliru.  Untuk  mengganti  semua  metode  yang  anggapnya  salah,  dia 
mengemukakan sebuah paradigma baru, yang pada dasarnya menyatakan bahwa pada 
diri manusia terdapat apa yang dinamakannya sebagai Hasrat Inti, yang menjadi DNA 
dari semua kesuksesan. Hasrat Inti inilah yang harus Anda kenali dan fahami dalam 
diri  Anda  dan  dengan  setia  mengejarnya  sehingga  menggapainya,  itulah  yang 
dikatakan sukses oleh Zufelt. Anda dan mungkin juga saya, boleh setuju atau menolak 
pendapat yang disampaikannya. 

Sebagai  sebuah pemikiran serius  dari  seorang motivator  yang berangkat  dari 
pengalamannya, pemikiran ini perlu dikritisi lebih lanjut. Menurut hemat saya, konsep 
yang dikemukan Zufelt di atas pada akhirnya juga telah melengkapkan kegagalan demi 
kegagalan  orang-orang  terdahulu  yang  dikritiknya,  terutama  akibat  keterbatasan 
pengetahuannya sendiri tentang objek yang ditelitinya, yaitu manusia. Sebagaimana 
dinyatakan cendekiawan muslim seperti SH. Nashr atau SN. Alattas, bahwa kegagalan 
terbesar  yang  telah  menimpa  para  cendekiawan  Barat  sekuler,  sebagaimana  juga 
kegagalan Zufelt tidak lain bersumber dari kegagalannya memahami hakikat manusia 
secara sempurna. Ketidaktahuan dan ketidakfahaman mereka tentang hakikat manusia 
sebagai makhluk yang hadir dengan segala perangkat keunggulannya sebagai makhluk 
ciptaan terbaik di muka bumi.

Berbicara tentang manusia  dengan segala  kesempurnaan perangkatnya,  maka 
yang paling mengetahui tentang manusia tentulah pencipta manusia itu sendiri. Sama 
halnya ketika Anda membicarakan Mercedes,  tentu yang paling mengetahui  tentang 
segala seluk beluk Mercedes dengan segala keunggulan dan kelemahannya adalah para 
penciptanya,  yang  telah  merancang,  mengembangkan  dan  membangun  segala 
sistemnya. Kemudian para pencipta ini membuat manual yang akan memudahkan para 
montir atau pengendaranya, jika terjadi sebuah masalah. Maka demikian halnya dengan 
manusia,  hanya Allah Sang Penciptalah Yang Mahatahu tentang ciptaannya.  Namun 
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karena  orang  sekuler  tidak  percaya  manusia  diciptakan  Allah,  dan  mempercayai 
manusia adalah hasil evolusi alam sebagaimana dinyatakan Darwin, akhirnya mereka 
mengalami kesesatan demi kesesatan dalam pencariannya.

Berbeda halnya dengan orang yang menyakini bahwa manusia adalah ciptaan 
Allah,  pasti  akan menemui  kejelasan  dan pemahaman tentang  hakikat  manusia  dan 
segala  hal  yang berkaitan  dengannya.  Karena  Allah  sebagai  Pencipta  manusia  telah 
menurunkan  buku  petunjuk  bagi  manusia  untuk  memudahkan  mereka  mengenal 
hakikat  diri  dan  kehidupannya.  Beberapa  kitab  petunjuk  tentang  manusia  telah 
diturunkan oleh Sang Pencipta sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peradaban 
manusia,  dan  terakhir  Dia  menurunkan  al-Qur’an  kepada  Nabi  Muhammad  saw 
sebagai kitab petunjuk terakhir dan tersempurna sebagai rahmat kepada seluruh umat 
manusia.

Dalam  sebuah  hadis  populer,  yang  diriwayatkan  Bukhori-Muslim,  Nabi 
Muhammad  telah  menyatakan  bahwa  “setiap  manusia  lahir  dengan  fitrahnya”. Ini 
bermakna bahwa setiap manusia telah diberikan  fitrah  oleh Sang Penciptanya. Secara 
umum fitrah diartikan sebagai asal kejadian, kesucian, kemurnian dan seumpamanya. 
Para ulama mengartikan fitrah sebagai sifat bawaan pada setiap manusia yang belum 
dimasuki unsur-unsur dan pengaruh dari luar yang baik atau yang buruk. (Ensiklopedi  
Islam, 2, hlm.20)

Al-Qur’an  memerintahkan  agar  manusia  senantiasa  tetap  pada  fitrahnya, 
sebagaimana ayat; “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada dien (Allah); (tetaplah 
atas)  fitrah  Allah  yang  telah  menciptakan  manusia  menurut  fitrah  itu.  Tidak  ada 
perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) dien yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak  
mengetahui”. (ar-Rum : 30)

Ayat al-Qur’an dan hadis  di  atas  dengan terang menyatakan bahwa manusia 
memiliki  fitrah atau sifat  bawaan yang murni,  yang Allah telah ciptakan bersamaan 
dengan  penciptaan  manusia  sebagai  infrastuktur  atau  bagian  dari  manusia.  Setiap 
manusia memiliki fitrah yang sama, apakah dia seorang Nabi, Filosof,  Cendekiawan, 
Pengusaha,  Politisi,  Negarawan  ataupun  preman  dan  gembel.  Dengan  demikian, 
fitrahnya  Nabi  Muhammad,  Umar  bin  Khattab,  Abdurrahman  bin  Auf,  Plato, 
Aristoteles, Einstin, sampai Bill Gates, Henry Ford, Jusuf Kalla dan lainnya adalah sama, 
sebagaimana fitrah manusia lainnya. Itulah sebabnya Rasulullah menyatakan, “Tiadalah  
aku,  kecuali  seorang  manusia  biasa  yang  diberikan  wahyu”. Itulah  sebabnya  Allah 
memerintahkan agar manusia tetap pada fitrahnya yang telah diberitakannya melalui 
ajaran agama-Nya yang diturunkan kepada para Nabi dan Rasul.

Di antara  fitrah yang Allah berikan kepada manusia adalah  al-Ruh. Al-Qur’an 
menyatakan manusia  berasal  dari  saripati  tanah,  yang kemudian dihembuskan  “al-
Ruh”  dari  sisi-Nya.  Dengan  adanya  ruh  inilah  manusia  menjadi  makhluk  paling 
sempurna yang diciptakan Allah di muka bumi.  Ruh ini pulalah yang membedakan 
manusia dari semua makhluk yang akan mengantarkannya kepada derajat ketinggian, 
yang lebih tinggi dan suci dari para malaikat sekalipun. Menurut tokoh-tokoh sufi, yang 
biasanya mengistilahkan manusia  sempurna dengan  al-Insan  al-Kamilah adalah sosok 
manusia  yang  telah  mencapai  derajat  tertinggi,  yang  dengan  ketinggian  dan 
kesempurnaannya  inilah  manusia  dapat  mengembangkan  seluruh  potensi  yang 
terdapat  di  dalam  dirinya,  kemampuan  yang  dapat  menembus  langit  ketujuh 
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sebagaimana  Rasulullah  saw,  yang  tidak  mampu  dilakukan  oleh  malaikat  Jibril 
sekalipun. 

Agar dapat menjalankan tugas kepemimpinannya, di samping diberikan al-Ruh, 
manusia juga diberikan  al-Qolb (hati),  al-Aql (akal),  al-Iradah (kehendak),  al-Nafs (jiwa), 
al-Syahwat (keinginan),  al-Hawa (dorongan).  Inilah yang biasanya disebut  para ulama 
sufi dengan 7 jenis al-Fitrah ghoibiyah (fitrah tersembunyi) yang menjadikan manusia 
sebagai makhluk tersempurna di muka bumi sehingga layak menyandang khalifah. 

Sementara  fitrah  yang  tampak  (al-Fitrah  al-Syahadah) adalah  keadaan  yang 
dapat  dilihat  dan  dirasakan,  seperti  fisik,  intelektualitas,  personalitas/kreativitas, 
karakter/tabi’at, emosional, mentalitas, moralitas dan spiritualitas. Para ahli psikologi 
atau pengembangan diri biasanya menyebutnya dengan kecerdasan  (intellegence). Jadi 
disamping  ada  7  fitrah  yang  ghaib  di  atas,  maka  manusia  juga  memiliki  7  macam 
kecerdasan  yang  nyata,  yaitu  Kecerdasan  Fisik  (PQ),  Kecerdasan  Intelektual  (IQ), 
Kecerdasan  Adversiti  (AQ),  Kecerdasan  Kreativitas  (CQ),  Kecerdasan  Emosional 
(EQ), Kecerdasan Mental/Moral (MQ), dan Kecerdasan Spiritual (SQ).

Ketika  dikaitkan  dengan  sukses,  maka  tidak  diragukan  bahwa sukses  itu 
adalah   mengoptimalkan  fitrah  manusia  yang  sudah  ada  sejak  diciptakan  Allah. 
Mengoptimalkan secara maksimal seluruh fungsi dari fitrahnya, baik 7 fitrah ghoib 
ataupun 7 fitrah yang nyata sebagaimana yang diajarkan Islam. 

Manusia  diharapkan  menjadi  makhluk  terbaik  dengan  bimbingan  dan 
pengetahuan yang diberikan Sang Pencipta kepadanya. Untuk menjadi terbaik seluruh 
fitrah yang ada padanya harus dioptimalkan, mengoptimalkan al-Ruh, al-Qolb, al-Aql, al-
Iradah, al-Nafs, al-Syahwah dan al-Hawa sesuai dengan tuntunan yang dikehendaki Allah 
dan  Rasul-Nya.  Kemudian  seluruh  perangkat  pendukungnya,  ketujuh  al-Fitrah  al-
Syahadah,  apakah  itu  Kecerdasan  Fisik,  Kecerdasan  Intelektual  sampai  Kecerdasan 
Emosi  dan  Spiritual  harus  dihidupkan  dan  dikembangkan  secara  maksimal. 
Kesempurnaan manusia inilah yang disebut sebagai al-Insan al-Kamilah, citra manusia 
sempurna  yang hidup dan berkembang faktor-faktor  fitrahnya,  baik  yang goib  atau 
yang nyata.

Perangkat kesempurnaan yang Allah ciptakan pada manusia, adalah perangkat 
tercanggih  yang  memungkinkan  manusia  dapat  mengaktualisasikan  gambaran  Sang 
Pencipta di muka bumi. Dengan skala kemampuannya, manusia ditugaskan menjadi 
wakil Allah di muka bumi yang menyerap Keagungan dan Kesempurnaan Asma-Nya. 
Allah Sang Pencipta telah menghembuskan fitrah keagungan dan kesempurnaan pada 
manusia. Dengan demikian,  sukses pada fitrah manusia adalah gambaran dari sukses 
yang dikehendaki oleh Yang Maha Sukses yang telah ditiupkan ruh Maha Sukses-Nya 
dalam diri manusia. Jadi sukses yang menjadi pembicaraan orang selama ini, menurut 
ajaran Islam sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan manusia itu sendiri, 
sudah menjadi bagian dari hidup yang menyertainya.

Permasalahannya, jika sukses adalah fitrah manusia, kenapa ada manusia yang 
sukses dan ada yang sama sekali tidak sukses? Disinilah permasalahnnya. Ayat di atas 
dengan tegas memerintahkan agar manusia senantiasa mengikuti petunjuk/ajaran yang 
sesuai  dengan  fitrahnya,  yang  fitrah  itu  sesuai  dengan  kehendak  Allah,  namun 
kebanyakan manusia mengikuti berbagai petunjuk, baik dari Yahudi, Majusi, Nashrani, 
Sekuler,  Musyrikin,  Ahli  Filsafat,  Pengikut  Hawa  Nafsu,  Hamba  Syahwat  dan 
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sebagainya,  sehingga  fitrahnya  hilang  atau  tidak  berkembang  secara  maksimal 
sebagaimana mestinya. Mereka mencari konsep dan metode sukses yang tidak sesuai 
dengan fitrah kemanusiaannya dan meninggalkan konsep dan metode fitrah yang telah 
diturunkan Allah kepada manusia. Walaupun ada sebagian manusia yang kelihatannya 
sukses, namun sukses yang diperolehnya adalah semu dan fatamorgana belaka, karena 
tidak sesuai dengan fitrah manusia dan fitrah Allah.

Dalam  sejarah  kemanusiaan,  Allah  senantiasa  memberikan  contoh  untuk 
manusia-manusia  yang  telah  sukses  menghidupkan  fitrahnya  sebagaimana  yang 
dikehendaki-Nya sehingga mereka menjadi manusia sempurna. Diantara mereka adalah 
para Nabi dan Rasul-Nya, manusia yang mengikuti petunjuk dan ajaran-Nya. Demikian 
pula, Allah telah mendatangkan sebaik-baik dan sesempurna manusia yang dijadikan 
contoh kesempurnaan, yaitu Muhammad saw, Nabi dan Rasul terakhir-Nya. Bersama 
dengannya,  Allah  telah  hadirkan  sekumpulan  manusia-manusia  agung  yang  belum 
pernah hadir  sebelumnya dalam  sekumpulan  masyarakat  agung,  yang  menonjolkan 
keagungannya  dalam  bidang  dan  potensinya  masing-masing.  Jika  Muhammad  saw 
adalah sebaik-baik Nabi dan Rasul, maka secara otomatis, binaannya adalah sebaik-baik 
manusia.  Mereka  adalah  manusia  yang  telah  menggapai  sukses  dalam  arti  yang 
sebenarnya.  Sukses  yang  lahir  dari  fitrah  mereka,  yang  mengembangkan  fitrahnya 
sesuai dengan yang dikehendaki Allah dan Rasul-Nya.

Apakah benar Muhammad saw dan para sahabatnya adalah gambaran manusia 
tersukses yang pernah hadir di muka bumi?

Coba Anda kaji sejarah generasi ini satu persatu dengan obyektif, hati terbuka, 
fikiran jernih dan jauh dari prasangka. Pasti Anda akan melihat gambaran dan profil 
manusia-manusia  agung  yang  telah  mencapai  titik  maksimal  sukses  yang  di  raih 
manusia.  Muhammad  saw  sendiri  telah  mencapai  ketinggian  drajat  manusia  yang 
mampu menembus 7 petala langit ketika dia  mikroj bertemu dengan Tuhan semesta 
alam,  bahkan  Jibril  yang  menjadi  malaikat  tertinggipun  tidak  mampu  menyamai 
keagungan manusia sempurna Muhammad saw. Demikian pula telah lahir manusia-
manusia agung yang mencapai ketinggian intelektual dan spiritual seperti yang diraih 
Ali  bin  Abi  Thalib  dan  Abu  Bakar  As-Sidik.  Umar  bin  Khattab  sebagai  kepala 
pemerintahan  terbesar  yang  tidak  ada  tandingannya,  yang  menguasai  2/3  dunia, 
namun  hidup  sangat  sederhana  dan  mampu  mengendalikan  syahwat  dan  nafsu 
kekuasaannya. Abdurrahman bin Auf, pengusaha tersukses yang pernah dilahirkan di 
muka  bumi,  yang  kekayaannya  melebihi  Qarun  dan  siapapun,  namun  diberikan 
semuanya  untuk  Allah  kembali.  Kemanapun  pandangan  Anda  tujukan,  pasti  Anda 
menemukan manusia-manusia  tersukses  yang pernah ada di  muka bumi.  Dan tidak 
diragukan  mereka  sukses  karena  mengikuti  petunjuk  Allah  dan  Rasul-Nya  yang 
membangkitkan fitrah mereka sebagai makhluk sempurna dan terbaik.

Demikian pula halnya. Menurut fitrahnya, manusia diciptakan Allah ke muka 
bumi adalah sebagai hamba-Nya, yang akan mengabdikan hidup dan kehidupannya 
untuk Allah semata, sebagaimana dinyatakan al-Qur’an: Dan tiadalah Aku ciptakan jin  
dan manusia, kecuali agar meng-ibadah-i-Ku (QS: al-Dzariat : 56). 

Jika  dilihat  dari  ayat  ini,  maka  makna  sukses  adalah  keberhasilan  manusia 
untuk  menjadikan  apapun  yang  ada  padanya  sebagai  sarana  untuk  menegakkan 
ubudiyahnya  kepada  Allah  belaka. Ketika  dia  berjuang  dan  berhasil  menggapai 
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tujuannya, berupa jabatan, harta atau apapun, maka semua itu dijadikan sarana untuk 
pengabdiannya  kepada  Allah,  maka  inilah  maksa  sukses  yang  sebenarnya  menurut 
Islam. Karena apalah artinya jika manusia berhasil  menggapai semua tujuannya, jika 
menyimpang dari fitrah penciptaannya sebagai makhluk yang beribadah kepada Allah 
semata,  sebagaimana  yang  diikrarkan  dalam  solatnya,  Sesungguhnya  solatku,  
pengabdianku, hidup dan hatiku hanyalah untuk Allah semata.

Seorang  pengusaha  yang  sukses  menurut  Islam  adalah  seorang  yang 
menjalankan  perintah  Allah  dalam  seluruh  aspeknya,  termasuk  dalam  menjalankan 
usahanya, menegakkan yang halal dan menjauhi yang haram. Kemudian seluruh usaha 
dan  apa  yang  diperolehnya  semata-mata  adalah  untuk  menegakkan  penghambaan 
dirinya kepada Allah semata. Inilah makna sukses sejati menurut pandangan Islam.

Allah dan Rasul-Nya telah memerintahkan agar manusia mengikuti fitrahnya, 
sebagaimana Allah telah menentukan fitrah kepadanya. Maka fitrah sukses yang sudah 
ada  pada diri  manusia  harus  dibangkitkan  jika  manusia  ingin  menggapai  sukses 
secara fitrah yang dikehendaki Allah. Meninggalkan semua konsep dan metode non 
fitrah yang telah direka dan diraba-raba manusia yang tidak mengetahui hakikatnya. 
Panduan Allah dan Rasul-Nyalah yang mesti diikuti. 

Dan ikutilah yang paling baik dari apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu….
(QS. 39:55). 

Aku tinggalkan  kamu dua  perkara,  apabila  kamu berpegang  teguh kepadanya,  kamu  
tidak  akan  sesat  selama-lamanya,  yaitu  Kitab  Allah  (al-Qur’an)  dan  Sunnah  Rasul”. (HR. 
Bukhori-Muslim)

21



Bagian Kedua

Jalan Sukses 
Menjadi sosok yang Anda inginkan adalah seratus persen pilihan Anda. Tidak 

ada orang yang dapat menentukan ataupun memaksa Anda untuk menjadi orang lain. 
Karena Anda memiliki kebebasan mutlak untuk menentukan kehidupan Anda. Anda 
boleh menjadi orang baik atau orang jahat. Anda boleh jadi ustadz, ulama, sufi atau juga 
menjadi  pereman,  pengedar  narkoba  dan  pengelola  pelacuran.  Anda  boleh  jadi 
pegawai,  jadi  pedagang  atau  menjadi  pengangguran.  Anda  boleh  menjadi  sekuler, 
menjadi  atheis  atau bahkan memusuhi  semua agama.  Pilihan sepenuhnya di  tangan 
Anda, Andalah yang memiliki kehidupan Anda, itulah sebabnya Anda akan diminta 
pertanggungjawaban terhadap hidup Anda oleh Pencipta Anda. 

Dunia terbentang luas, penuh dengan pilihan-pilihan. Anda bebas memilih yang 
Anda inginkan untuk hidup Anda. Anda memiliki hak prerogatif untuk menentukan 
pilihan-pilihan yang akan Anda ambil. Allah Sang Penciptapun memberikan kebebasan 
kepada Anda: “Barangsiapa yang hendak beriman, maka berimanlah, barangsiapa yang hendak  
ingkar, maka ingkarlah.Yang perlu Anda sadari, semua pilihan yang Anda ambil, akan 
mengandung resiko pada kehidupan Anda.  Jika  Anda memilih  menjadi  orang baik, 
maka kebaikan akan selalu menyertai Anda. Jika Anda memilih jalan yang salah maka 
kesalahan akan selalu menghampiri Anda. Jika Anda memilih jalan orang-orang yang 
sukses,  maka Anda akan menjadi sukses.  Jika Anda memilih agama yang sempurna, 
maka  Anda  akan  menjadi  sosok  manusia  sempurna.  Jika  Anda  memilih  untuk 
menjalankan  agama  dengan  sungguh-sungguh,  maka  Allah  akan  membalas  dengan 
berbagai bentuk kebahagian dari dunia sampai akhirat kelak. Ya, sekali lagi, Anda bebas 
memilih hidup, apakah Anda ingin mendapatkan sukses atau kegagalan, syurga atau 
neraka, semua pilihan ada pada Anda. Pilihlah hidup yang Anda inginkan.

Demikian  pula  halnya,  Tuhanpun  tidak  dapat  memaksa  Anda  untuk  untuk 
mengikuti semua kehendak-Nya, menekan Anda untuk mengikuti dan mentaati-Nya. 
Anda  boleh  beriman  kepada-Nya  dan  Anda  juga  boleh  ingkar  kepada-Nya.  Itulah 
sebabnya,  di  dalam  al-Qur’an  disebutkan;  “Tidak  ada  paksaan  dalam  agama  (Islam),  
sesungguhnya telah jelas antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barangsiapa ingkar  
kepada Thogut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang pada tali yang 
sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Mahadengar, Maha Mengetahui.” (al-Baqarah : 256). 
Walaupun Anda telah menikmati segala ciptaan-Nya di muka bumi ini, Sang Pencipta 
tetap  memberikan  kebebasan  berkehendak  (hurriyat  al-Iradat) kepada  Anda,  kepada 
semua  manusia  sebagai  hadiah  dan  bukti  kesempurnaan  manusia  daripada  ciptaan 
lainnya.

Yang  paling  penting  dalam  kehidupan  ini,  Anda  harus  menentukan  pilihan 
Anda  sendiri  dengan  bebas,  tanpa  tekanan  dari  siapapun.  Pilihan  yang  Anda  buat 
dengan  penuh  kesadaran  dan  pengetahuan  yang  mendalam.  Anda  sudah  hidup  di 
dunia dengan segala realitas yang menyertainya, maka tidak ada pilihan, kecuali Anda 
harus  memutuskan  kehidupan  apa  yang  Anda  inginkan  untuk  kebahagian  dan 

22



kemenangan Anda. Untuk itu,  coba Anda renungkan dalam-dalam beberapa untaian 
kalimat dibawah ini.

Hidup ini singkat
Jadi berikanlah yang terbaik.

Bagaimana Anda jalani hidup Anda selama ini?

Bagaimana jika Anda bias lebih bahagia?
Bagaimana jika Anda bias lebih sukses?
Bagaimana jika Anda bias lebih dicintai?

Jika Anda bias menjadi orang luar biasa
Kenapa Anda berhenti berusaha
Dan puas jadi orang biasa?

Dalam hidup Anda,
Apa yang Anda inginkan?
Apa yang Anda banggakan?

Ketika jasad Anda telah berselimut tanah,
Bagaimana orang lain akan mengingat Anda?

Bagaimana jika sesungguhnya,
Anda ditaqdirkan hidup lebih baik?

Kebanyakan orang tidak pernah tahu

Jadi,
Hidup seperti apa yang Anda pilih?

(Dikutip dari Kubik Leadership, Parid Poniman dkk, Hikmah, 2005, hal; 5)

Anda bisa menjadi apa yang Anda inginkan dalam hidup ini. Anda bisa sukses 
dan mendapat  kemenenangan.  Anda bisa  menciptakan prestasi-prestasi  besar  dalam 
kehidupan dunia yang singkat ini. Anda dapat mengukir pencapaian-pencapaian agung 
dan mengagumkan, mencetak tinta emas sejarah dan membangun peradaban gemilang. 
Anda bisa seperti manusia-manusia lainnya yang telah menorehkan kegemilangan dan 
kesuksesan menurut bidang yang Anda pilih. Anda sama dengan manusia lainnya yang 
telah  sukses  dan  menang,  yang  diciptakan  dengan  segala  kesempurnaan,  yang 
dilengkapi dengan infrastuktur yang akan mendukung sukses dan kemenangan Anda. 
Jadi, segala potensi untuk menggapai sukses sudah terdapat dalam diri Anda. Semua 
sudah terdapat dalam diri Anda sebagai fitrah yang Anda bawa sejak  Anda diciptakan. 
Anda  bebas  memilih,  apakah Anda akan membangkitkan  segala  potensi  terpendam 
dalam diri Anda untuk menggapai sukses, atau Anda akan membiarkannya, sehingga 
Anda  tidak  menjadi  apa-apa  dan  siapa-siapa.  Anda  bebas  memilih.  Gunakanlah 
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kebebasan  Anda untuk menjadi  yang terbaik,  bukan sebaliknya.  Anda  adalah calon 
pemenang, yang akan bersanding dengan para pemenang lainnya. 

Manusia  adalah  ciptaan  yang  terbaik  diantara  seluruh  ciptaan  yang  ada. 
Manusia adalah sesempurna-sempurna ciptaan yang ada di muka bumi, sehingga layak 
dijadikan sebagai pemegang amanat untuk menciptakan kemakmuran. Sang Pencipta 
ingin dikenal oleh ciptaannya, maka Diapun menciptakan makhluk yang memiliki sifat-
sifat kesempurnaan dan keindahan-Nya. Karena Kasih sayang-Nya, maka Allah Sang 
Pencipta  manusia  tidak  meninggalkan  begitu  saja  ciptaan-Nya  tanpa  memberikan 
bimbingan  paripurna  kepadanya  dalam  mengarungi  kehidupannya.  Sejak  awal 
keberadaannya,  manusia  selalu  mendapat  bimbingan  dari  Sang  Pencipta-Nya,  agar 
mereka dapat menggapai kesempurnaan, sebagaimana tujuan diciptakannya. Nabi dan 
Rasul  telah  datang  silih  berganti  untuk  membimbing  manusia  mencapai  tingkat 
tertinggi pencapaian mereka, baik mental, material maupun spiritualitas.

Coba renungkan kata-kata Imam al-Ghazali ini:
“Ketahuilah wahai kekasih
manusia tidaklah diciptakan 
dengan main-main,
ataupun secara serampangan, 
namun dicipta secara mengagumkan 
untuk sebuah tujuan yang mulia…”
Jika  diibaratkan  dengan  komputer,  Maka  manusia  adalah  komputer  super 

canggih yang pernah ada di muka bumi ini.  Infrastuktur dan suprastruktur manusia 
baik  yang  menyangkut  biologisnya  maupun  spiritualnya  diciptakan  dengan  sangat 
sempurna. Bahkan para cendekiawan seperti  Ibn Arabi,  menyatakan bahwa manusia 
digambarkan  sebagai  miniatur  dari  jagat  alam  raya  ini.  Dalam  istilah  komputer, 
hardware manusia adalah perangkat super canggih yang pernah diciptakan di muka 
bumi. Otak manusia yang beratnya setengah kilo saja,  jika diukur dengan komputer, 
adalah sama kapasitasnya dengan sebuah komputer sebesar gedung berlantai 20. Untuk 
itulah  hardware manusia yang canggih ini memerlukan sebuah  software yang paling 
canggih pula untuk dapat memaksimalkan fungsinya secara sempurna. 

Anda mungkin punya komputer tercanggih saat ini dengan  prosesor pentium 4 
atau yang lebih canggih. Namun apa jadinya jika komputer Anda yang canggih dan 
terbaru itu ada install hanya dengan software  pentium 1, atau yang ketinggalan zaman, 
yang tidak sesuai  dengan kapasitasnya.  Komputer  Anda mungkin bisa  berjalan  dan 
digunakan,  namun  pasti  tidak  sempurna.  Demikian  pula  halnya  dengan  manusia. 
Apabila manusia yang diciptakan dengan kesempurnaan dan kecanggihan yang tiada 
taranya  ini  hanya  diinstall dengan  program-program  yang  tidak  sesuai  dengan 
kapasitasnya,  manusia  tetap  dapat  hidup  dan  berkembang,  namun  tentu  tidak 
maksimal sesuai dengan kapasitasnya. Inilah yang terjadi pada kebanyakan manusia, 
sehingga mereka tidak mencapai ketinggian maksimal dalam menggapai sukses dalam 
hidupnya sebagaimana yang dikehendaki Penciptanya.

Berbicara  masalah  manusia,  tentu  yang  paling  mengetahui  tentang  manusia 
adalah  penciptanya,  yaitu  Allah  SWT,  Tuhan seru  sekalian  alam.  Sama halnya,  jika 
Anda  menanyakan  siapakan  yang  paling  tahu  tentang  microsoft, tentu  Anda  akan 
menjawab penciptanya, yaitu Bill Gates dan timnya.  Hardware yang namanya manusia 
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ini  perlu  mendapatkan  software yang  sesuai  dengan  kapasitasnya.  Maka  yang 
mengetahui kapasitas manusia hanyalah penciptanya, yaitu Allah SWT. Jadi jika Anda 
ingin menginstall  sebuah program untuk memaksimalkan kerja manusia,  maka tidak 
ada  pilihan  kecuali  Anda  harus  mencari  software  yang  memang  diciptakan  untuk 
manusia oleh Pencipta manusia. Itulah sebabnya Sang Pencipta, senantiasa menyiapkan 
seperangkat software untuk manusia sejak awal diciptakannya. Manusia pertama Adam 
as, telah diajarkan langsung oleh Allah tentang hakikat dirinya. Demikian pula Allah 
telah  mengutus  dari  kalangan  manusia  beberapa  Nabi  dan  Rasul  yang  tugasnya 
mengarahkan manusia menuju kesempurnaan dengan ajaran-ajaran yang diwahyukan 
Allah SWT sesuai dengan perkembangan manusia di muka bumi. Ajaran-ajaran Allah 
yang diturunkan kepada para Nabi dan Rasul inilah  software  yang Allah berikan 
kepada manusia agar diinstall dalam kehidupan mereka. 

Sebagai  salah  satu  contoh  adalah  al-Qur’an,  wahyu  dan  ajaran  Allah  yang 
diberikan  kepada  Nabi  Muhammad saw.   Al-Qur’an  adalah  software  terakhir  yang 
diturunkan Allah kepada manusia.  Untuk menggapai kesempurnaan sejadi,  manusia 
harus  menginstall  al-Qur’an  sebagai  software  ke  dalam  diri  mereka  agar  menjadi 
program yang mengatur hidup dan kehidupan mereka.  Dalam Islam,  dikenal  istilah 
nuzul atau tercerap. Seperti  nuzul al-Qur’an, artinya al-Qur’an sudah terinstall dalam 
diri manusia.  Itulah sebabnya Rasulullah dan para sahabatnya dikatakan sebagai  al-
Qur’an hidup, maksudnya tidak lain al-Qur’an telah nuzul, telah diinstall ke dalam diri 
mereka, sehingga al-Qur’an mengendalikan semua aktivitas kehidupan mereka. Al-Ruh 
al-Qur’an  telah menyatu dengan  al-Ruh al-Insani yang ada pada manusia,  yang akan 
mengarahkan manusia menuju kesempurnaan sejati. Seperti menyatunya hardware  dan 
software pada komputer.

Kenapa Mesti Menjadi Muslim Untuk Menggapai Sukses Sejati
Memang banyak jalan menuju sukses. Seperti kata pepatah, banyak jalan menuju 

Roma. Anda  bebas  memilih  jalan  untuk  menggapai  sukses  yang  Anda  cita-citakan. 
Manusia telah merancang berbagai jalan dan berbagai kiat untuk sukses.  Para filosof 
sejak  zaman dahulu kala  telah meramu dan merumuskan berbagai  bentuk cara  dan 
jalan  menuju  kemenangan.  Para  pemikir  Barat,  sejak  zaman  renaissance  telah 
memberikan jalan-jalan menuju kesuksesan,  demikian pula para pemikir dari  Timur, 
baik Cina maupun Jepang. Perjalanan sejarah manusia yang penuh dengan success story,  
telah mengilhami banyak orang untuk membuat kiat-kiat sukses, sebagaimana yang kita 
lihat dengan banyaknya buku-buku tentang sukses yang beredar yang ditulis oleh para 
pakar. Dalam setiap peradaban terdapat manusia-manusia sukses yang telah menjadi 
inspirasi  dan  motivasi  manusia  lainnya.  Dalam  dunia  modern  Anda  tentu  telah 
mengenal  bagaimana  kesuksesan  Henry  Ford,  Bill  Gates,  Rich  Devos,  Sam  Walton 
sampai  Oprah Winfrey dan masih banyak lagi.  Di  Indonesia  Anda mengenal  nama-
nama seperti  Mukhtar Riayadi, Sudono Salim, Jusuf Kalla, Abu Rizal Bakrie, Chairul 
Tanjung, Rahmat Gobel, dan beberapa konglomerat lainnya. Mereka memiliki kiat-kiat 
dalam menggapai sukses yang dapat memberikan inspirasi kepada Anda. Tinggal Anda 
pilih, jalan mana yang hendak Anda lalui.

Jika  Anda manusia  bijak,  menggunakan hati  nurani,  penuh perhitungan dan 
terpenting mempercayai  hari  pembalasan,  Anda pasti  tidak akan cukup puas hanya 
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dengan memperoleh sukses di dunia ini saja. Tentu Anda ingin menggapai sukses yang 
jauh lebih besar dan lebih agung serta lebih mulia dari pencapaian-pencapaian yang 
telah diperoleh manusia tersukses di dunia yang pernah Anda kenal. Sebagai orang 
yang mengimani ada alam lain setelah akhir dunia fana ini dan hari kehidupan yang 
sebenarnya dengan segala kenikmatan dan kebahagian yang menyertainya, Anda tentu 
akan  memilih  kedua  jenis  sukses  tersebut.  Sukses  di  dunia  dan  sukses  di  akhirat, 
sebagaimana dinyatakan al-Qur’an hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah.

Itulah sebabnya Tuhan semesta alam, Pencipta manusia Yang Maha Pengasih 
lagi Maha Penyayang, Allah SWT telah mengutus Nabi dan Rasul untuk membimbing 
manusia  menuju  kesempurnaan,  kemenangan  hidup  dan  sukses  besar  dari  dunia 
sampai akhirat. Dengan kasih sayang-Nya yang tak terhingga, Dia Yang Maha Perkasa 
lagi  Maha Agung telah mengutus silih berganti  hamba-hamba terbaik-Nya ke muka 
bumi  untuk  membimbing  dan  memimpin  manusia  menuju  kesuksesan  dan 
kemenangan sejati dan abadi. Sampailah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana 
akhirnya mengutus Nabi dan Rasul terakhir-Nya, Muhammad saw dengan membawa 
Islam  yang  sempurna,  ajaran  langit  terakhir  yang  akan  membimbing  seluruh  umat 
manusia menuju kesempurnaan dan kemenangan sejati. 

Islam diturunkan kepada masyarakat  terjahiliyah,  tersesat  dan terbelakang di 
Semenanjung  Arabia  untuk membuktikan  keunggulan dan  kesempurnaan  ajarannya 
yang mampu membangun manusia dan masyarakat utama. Akhirnya sejarah mencatat 
bahwa Islam telah berhasil membangun manusia terunggul dalam sejarah kemanusian 
sepanjang keberadaannya. Islam telah mendidik dan melahirkan sekumpulan manusia 
agung yang membangun peradaban besar sepanjang sejarah kemanusian, baik material 
maupun spiritual yang menjadi teladan sepanjang masa. Selanjutnya tidak ada agama 
sehebat Islam, yang walaupun dimusuhi dan ditentang demikian hebatnya oleh musuh-
musuhnya,  namun  mampu  bertahan,  bahkan  tetap  berkembang  pesat  menembus 
jantung masyarakat yang menentangnya dengan caranya yang unik dan tidak disangka-
sangka.  Jumlah penganutnya tidak pernah berkurang sejak pertama kehadirannya di 
muka bumi. Hal ini jelas menandakan kesempurnaan dan keagungan ajaran Islam yang 
mampu menembus tantangan zaman.

Islam  telah  memberikan  solusi  dan  inspirasi  serta  motivasi  kepada  manusia 
dengan  pendekatannya  yang  khas.  Yang  bukan  hanya  menggerakkan  keinginanan 
mereka  semata,  namun  menggerakkan  sumber  penggerak  kehidupan  di  relung 
terdalam  hatinya,  mendorong  mereka  berkarya,  berprestasi  dan  mengembangkan 
pengetahuan serta peradaban semaksimal yang mereka mampu. Islam telah mendorong 
lahirnya  karya-karya  gemilang,  pengetahuan-pengetahuan  agung  dan  peradaban-
peradaban canggih, baik materail maupun spiritual. Dengan kesempurnaan ajarannya, 
Islam telah mendorong lahirnya pribadi-pribadi  agung yang benar-benar memahami 
makna hidup dan kehidupannya sebagai hamba Allah sekaligus sebagai khalifah yang 
mewakili Allah memakmurkan bumi. Manusia-manusia yang benar-benar memahami 
makna  sukses  sejati,  sukses  menggapai  kehidupan  dunia  dan  sukses  menggapai 
kehidupan  abadi  di  akhirat  kelak.  Yang  menjadikan  dunia  sebagai  sarana  untuk 
menggapai kehidupan abadi di akhirat.

Maka jika Anda telah memilih  Allah SWT sebagai  Tuhan Anda, Muhammad saw  
sebagai Nabi dan Rasul Anda, dan Islam sebagai agama Anda, maka selamat !!!, Anda telah 
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mengambil sebuah pilihan yang paling tepat dan paling baik dari seluruh pilihan yang 
ada. Anda sudah berada di rel yang benar, di jalan yang lurus untuk menggapai sukses 
dan  menang,  tiada  ragu  sedikitpun.  Sungguh,  Allah,  Muhammad  dan  Islam  akan 
mengantarkan  Anda  menuju  pencapaian  yang  tidak  akan  pernah  Anda  bayangkan 
sebelumnya. Ikutilah jalan terang itu, ikutilah pilihan Anda, jangan goyah sedikitpun, 
maka pasti Anda akan memperoleh kemenangan di dunia dan di Akhirat. Dan kenapa 
Anda mesti ragu. Bukankah Anda mengetahui bahwa Allah SWT, Muhammad saw dan 
Islam  telah  menghasilkan  manusia-manusia  agung  sepanjang  sejarah,  yang  telah 
membangun peradaban dunia, menjadi mercusuar dan penghubung peradaban pagan 
klasik dengan peradaban modern. Jika Allah SWT, Muhammad saw dan Islam mampu 
melahirkan manusia-manusia agung pada masa lalu, maka kapanpun, termasuk saat ini 
pasti mampu juga. Anda tidak usah bimbang dan ragu sedikitpun. Waktu itu akan tiba 
dan  Anda  adalah  bagian  darinya,  jika  Anda  tetap  konsisten  menjadi  seorang  yang 
muslim.  Sebagaimana diserukan al-Qur’an kepada pengikutnya;  “dan janganlah engkau 
mati, kecuali engkau dalam keadaan yang muslim.”

Menjadi  seorang muslim adalah pilihan Anda.  Pilihan terbesar  dan terbenar 
yang pernah Anda lakukan dalam hidup ini. Anda telah memilih menjadi  muslim, 
mengakui  Allah sebagai Tuhan Anda, Muhammad sebagai Nabi dan Rasul Anda serta Islam 
sebagai  agama  Anda. Anda  telah  memilih  jalan  yang  pasti  menyelamatkan  Anda, 
memberkati hidup Anda, membawa kebahagian dan kesejahteraan hidup Anda. Ketika 
Anda memutuskan untuk memilih jalan Islam dengan penuh kesadaran, maka Anda 
sudah berada dalam gerbang kemenangan dan kesuksesan hidup, tinggal Anda jalani 
dan lalui jalan ini untuk menggapai cita-cita tertinggi Anda.

Namun Anda wajib mengetahui, kenapa Anda mengambil pilihan yang paling 
tepat  ini.   Karena Islam tidak menghenghendaki  keislaman Anda hanya ikut-ikutan, 
apakah karena mengikuti  orang tua,  istri,  suami,  lingkungan dan lainnya.  Demikian 
pula Islam tidak menghendaki Anda menganutnya karena terpaksa dan atas tekanan. 
Islam menghendaki Anda memilih jalan Islam karena pengatahuan dan dengan penuh 
kesadaran agar  Anda dapat  memegangnya dengan kuat.  Tidak seperti  tingkah laku 
sebagian  artis  yang  menganggap  agama  seperti  baju  yang  dapat  dipakai  dan 
ditanggalkan seenaknya. Anda tidak akan dapat menikmati manisnya keislaman jika 
Anda hanya memeluknya karena ikut-ikutan, terpaksa, tertekan atau atas pertimbangan 
sesuatu yang bukan karena Allah semata. Itulah sebabnya Anda harus ikhlas berislam 
hanya karena Allah semata.

Untuk  mengingatkan Anda,  saya  akan cuplikkan beberapa  bagian dari  buku 
saya yang berjudul “Ummah Melayu: Kuasa Baru Dunia Abad 21”,  yang membahas 
tentang keunggulan Islam sebagai sebuah sistem kehidupan.

Keunggulan Islam sebagai sistem kehidupan
Ada  beberapa  keunggulan  dan  kelebihan  Islam  sebagai  sistem  hidup  jika 

dibandingkan dengan sistem-sistem dunia lainnya. Diantara keunggulan itu adalah :

- Islam adalah Sistem Universal
Islam  adalah  sistem  hidup  yang  universal,  yaitu  sistem  hidup  yang  bersifat 

global  dan  mendunia.  Ia  diturunkan  untuk  seluruh  ummat  manusia  hingga  akhir 
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zaman. Sebagaimana ditegaskan al-Qur’an : “Dan tidaklah Kami utus kamu kecuali sebagai  
rahmat untuk seluruh alam”. (Al-Anbiya : 107)

Itulah sebabnya Islam akan senantiasa mampu mengikuti arus perkembangan 
zaman dari waktu ke waktu, tidak seperti sistem hidup lainnya yang lapuk dimakan 
zaman karena tidak bersifat universal. Ini terbukti walaupun sudah 15 abad diajarkan, 
namun  sistem  Islam  masih  tetap  relevan  dengan  dunia  modern,  bahkan  ia  dapat 
mengatasi semua sistem hidup yang diciptakan sesudahnya.

- Islam adalah Sistem Fitri
Islam adalah sistem kehidupan yang fitri, yaitu sistem kehidupan yang sesuai 

dengan kehendak dan keperluan hati nurani manusia yang menginginkan terwujutnya 
keadilan,  kebahagiaan  dan  kedamaian  sejati.  Sebagaimana  ditegaskan  Al-Qur’an  : 
“Maka hadapkanlah dirimu dengan lurus kepada agama itu, yaitu fitrah Allah adalah sesuai  
dengan fitrah manusia, dan janganlah ada penukaran terhadap ciptaan Allah, ialah agama yang 
lurus tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”. (Al-Rum : 30)

Jika  diselidiki  secara  jujur,  maka  jelaslah  ajaran-ajaran  Islam  sangat  sesuai 
dengan tuntutan hati nurani manusia, karena ia adalah ajaran yang senantiasa mengajak 
menuju kebaikan, keamanan, keadilan dan kebahagian sejati.  Realitas ini tidak dapat 
dinafikan,  kecuali  oleh  orang-orang  ada  penyakit  dalam  hatinya  dan  menolak 
kebenaran.

- Islam adalah Sistem Totalitas
Islam adalah sistem hidup yang totalitas,  yaitu sistem hidup yang sempurna, 

mengajarkan  segala  bentuk  sistem  kehidupan  yang  akan  mengantarkan  manusia 
menuju  kebahagian  dan  kesemppurnaan  hidup.  Sistem  hidup yang  memiliki  ajaran 
moral-spiritual,  etika,  keyakinan,  kerohiman  dan  sekaligus  memiliki  ajaran  sosial, 
budaya, politik, ekonomi, pendidikan, sains teknologi, filsafat, militer dan lain-lainnya. 
Lihat  penjelasan  lebih  jauh  dalam  Prof.  Said  Hawwa,  al-Islam dan  Dr.  Yusuf  al-
Qardhawi, Karakteristik Ajaran Islam. 

- Islam adalah Sistem Uniti (Kesatuan)
Islam adalah sistem hidup yang unity, yaitu sistem hidup yang tidak memisah-

misahkan antara satu ajarannya dengan ajaran lainnya. Keseluruhan ajarannya adalah 
satu kesatuan, dari awal  hinggalah akhirnya.  Al-Qur’an sangat mencela orang-orang 
yang  memisah-misahkan  ajarannya  :  ‘Dan  jangalah  kamu  menjadi  orang-orang  yang 
menyekutukan,  yaitu  daripada  orang-orang yang memisah-misahkan agama mereka sehingga  
jadilah mereka beberapa golongan yang tiap-tiap golongan merasa bangga dengan pandangan  
mereka,  (Al-Rum : 31-32)   

Islam tidak pernah memisahkan antara dunia  dengan akhirat,  karena kedua-
duanya adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Demikian pula Islam tidak 
memisah-misahkan  sistem  ekonomi,  politik,  pendidikan,  sosial,  sains  teknologi,  dan 
lain-lainnya dengan ajaran moral spiritualnya. Islam memerintahkan agar penganutnya 
memasuki  Islam  secara  unity,  menerima  keseluruhan  ajarannya,  sebagaimana  yang 
diterangkan  Al-Qur’an:  “Hai  orang-orang  yang  beriman,  masuklah  kamu  kedalam  Islam  
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secara keseluruhan, dan janganlah mengikuti  langkah-langkah Syaitan,  karena sesungguhnya  
Syaitan adalah musuh kamu yang nyata”. (Al-Baqarah : 208)  

- Islam Berasal dari Pencipta Alam 
Islam adalah sistem hidup yang diajarkan oleh Pencipta Yang Maha Mengetahui 

tentang  seluruh  alam,  Yang  Maha  Mutlak  kebenarannya,  yaitu  Allah  SWT  kepada 
manusia  melalui  perantaraan  Rasulullah  Saw.  Sebagaimana  disebutkan  Al-Qur’an  : 
“Dialah  (Allah)  yang  telah  mengutus  Rasul-Nya  dengan  membawa  petunjuk  dan  sistem  
kehidupan al-Haq agar  memenangkannya diatas  semua sistem kehidupan lainnya,  walaupun  
tidak disukai orang-orang musrik”. (Ash-Shoff : 9)

Karena diajarkan oleh Yang Maha Mengetahui, maka Islam akan terhindar dari 
segala bentuk kesalahan dan kelemahan. Ia tidak akan menjadi seperti  sistem-sistem 
dunia lainnya yang mengalami kegagalan akibat diasaskan oleh manusia yang serba 
lemah.

- Sumber Ajaran Islam Ielas
Islam  adalah  sistem  hidup  yang  memiliki  sumber  pengambilan  yang  dapat 

dipertanggung  jawabkan  keaslian  dan  kesempurnaannya,  yaitu  Al-Qur’an  dan 
dijelaskan oleh Sunnah Rasulullah Saw. Al-Qur’an sendiri menentang, siapakah yang 
mampu menandinginya walaupun seayat saja :

“Dan jika kamu ragu-ragu terhadap apa yang Kami telah turunkan kepada hamba Kami  
(Al-Qur’an), maka cobalah kamu buat satu surat yang serupa dengannya, dan ajaklah penolong-
penolong kamu selain daripada Allah, jika kamu memang orang-orang yang benar. Dan apabila  
kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak dapat membuatnya, maka takutlah kamu 
dengan Neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang  
yang kafir”.

Keaslian dan kehebatan Al-Qur’an inipun diakui oleh intelektual Barat. Filosof 
dan sastrawan besar Jerman, Goethe menulis tentang al-Qur’an :  “Bagaimana juga saya  
membaca Al-Qur’an itu, pertama ia menggerakkan saya pada setiap masa, dengan kesegaran dan  
dengan cepat menganjurkan pendirian hati serta keheranan, yang akhirnya ia mendorong saya  
kepada  pengetahuan  agama.  Al-Qur’an  itu  mempunyai  susunan  kata-kata  yang  molek  dan  
indah, isi dan tujuannya mengandung suatu pedoman bahagia. Dia adalah memberi ingatan dan  
menakutkan selamanya, dan seterusnya ia adalah kemulian Yang Maha Tinggi.  Demikianlah,  
Al-Qur’an akan berjalan terus dan bekerja sepanjang masa dengan pengaruh yang amat kuat  
serta gagah dan teguh”.  (Goethe, Hughe’s Dictionary of Islam)

Maka dengan demikian, jelaslah bahwa al-Qur’an, sumber pengambilan utama 
ajaran Islam adalah yang terbaik dan dapat dipertanggung jawabkan keasliannya. Tidak 
ada alasan apapun untuk menolaknya, karena ia adalah wahyu Allah yang suci dan 
terpelihara dari segala jenis penipuan. Lihat dalam, Dr. Subhi Shaleh, Mabahits fi ‘ulum 
al-Qur’an, Syaikh Muhammad Ali al-Shabuni, al-Tibyan fi ‘ulum al-Qur’an, Dr. M. Ali al-
Hasan, al-Manar fi ‘ulum al-Qur’an, Dr. Shabir Thayyimah, Hazha al-Qur’an,

- Islam Memiliki Contoh Teladan 
Islam adalah  sistem  kehidupan yang  memiliki  contoh  nyata  ajarannya,  yaitu 

masyarakat  yang  telah  dibina  oleh  Rasulullah  diMadinah  yang  diwahyukan  Allah. 
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Masyarakat  yang  susunannya  sangat  indah,  dibawah  pimpinan  dan  bimbingan 
Muhammad Rasulullah. Setiap aspek kehidupannya adalah contoh tauladan manusia 
sepanjang masa.  Jika seorang pemimpin ingin melihat contoh, maka Rasulullah Saw, 
Abu  Bakar  ra,  Umar  ra,Usman  ra,  dan  Ali  ra  adalah  contoh  terbaik.  Jika  seorang 
entrepreneur  dan  hartawan  ingin  mencari  tauladan,  maka  Abdurahman  bin  Auf  ra 
adalah figurnya. Demikian pula jika panglima perang mencari contoh, maka contohnya 
adalah Khalid bin Walid ra. Jika wanita menghendaki contoh tauladan maka Aisyah ra, 
Fatimah ra,  adalah contohnya. Islam telah memiliki contoh masyarakat ideal yang akan 
diciptakannya, berbeda dengan sistem dunia lainnya yang tidak memiliki contoh baik 
secara  pribadi,  keluarga  dan  masyarakat.  Islam  dengan  ajarannya  telah  terbukti 
keunggulannya, sehingga dapat melahirkan ummat yang memiliki kekuasaan luas dan 
menguasai peradaban dunia. Islam telah menciptakan dunia baru yang berlandaskan 
pada  ajarannya  yang  sempurna.  Tidak  ada  satu  sistem  duniapun  yang  mampu 
menyamai  keunggulan  sistem  Islam,  sejarah  telah  dan  akan  membuktikannya. 
Kegagalan  sistem  Sosialisme-Komonisme  menghantarkan  penganut-penganutnya 
menuju  model  masyarakat  yang dicita-citakan karena  sistem ini  belum terbukti  lagi 
keunggulannya melahirkan masyarakat ideal, dan tidak pernah terwujud sebelumnya 
masyarakat yang dicita-citakannya, hingga tidak ada contoh nyata bagaimana bentuk 
masyarakat  Sosialisme-Komonisme yang dikehendaki.  Demikian pula  dengan sistem 
hidup lainnya,  semua belum terbukti  keunggulannya menciptakan masyarakat  ideal 
yang dapat menegakan keadilan dan kedamaian sebagaimana masyarakat Islam.

- Islam Tidak Rasialis
Islam  adalah  sistem  hidup  yang  tidak  membeda-bedakan  tingkatan  manusia 

satu dengan lainnya. Manusia adalah sama, dijadikan dari tanah, tidak ada yang lebih 
utama ataupun tinggi drajatnya. Tidak ada kelebihan kulit putih daripada kulit hitam, 
tidak ada perbedan kelas, baik kelas buruh ataupun pemodal, tidak kelas bangsawan 
yang harus dihormati secara berlebih-lebihan oleh masyarakat awwam. Keutamaan dan 
kemulian seseorang dipandang adalah berdasarkan pada ketaqwaannya kepada Allah 
semata, sebagaimana yang disebutkan Al-Qur'an:               

“Hai  manusia,  sesungguhnya  Kami  telah  menjadikan  kamu  dari  laki-laki  dan 
perempuan, dan Kami telah jadikan kamu beberapa bangsa dan suku, supaya kamu berkenal-
kenalan, sesungguhnya semulia-mulia kamu disisi Allah ialah yang paling bertaqwa diantara  
kamu”. (Al-Hujurat : 13) 

Dengan  dihilangkannya  kasta-kasta  manusia  ini,  Islam  bermaksud  akan 
menghantarkan dunia menuju keadilan dan kedamaian sejati, sehingga tidak ada satu 
ras  ataupun  satu  golongan  manusia  agar  dapat  mengeksploitasi  manusia  lainnya 
dengan  alasan  yang  satu  memiliki  drajat  yang  tinggi  daripada  lainnya.  Dengan 
demikian pertentangan kelas yang selama ini menghantui dunia akan hilang dengan 
sendirinya,  karena  Islam  menganggap  semua  manusia  adalah  sama  drajatnya  disisi 
Tuhannya.
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- Islam Tegak atas Keadilan
Islam adalah sistem hidup yang ditegakkan atas dasar keadilan sesama manusia, 

mengutamakan  persaudaraan  dan  kebaikan.  Bukannya  seperti  sistem  dunia  lainnya 
yang  menganjurkan  pertentangan  dan  perkelahian  yang  didasari  pada  kebencian. 
Ataupun  tidak  sama  dengan  sistem  yang  mengeksploitasi  pekerja  untuk  mendapat 
keuntungan sebesar-besarnya sebagaimana diamalkan kaum Kapitalis.  Namun Islam 
adalah  sistem  yang  senantiasa  mengajarkan  kebajikan  umum,  dengan  sistem 
ekonominya  yang  khas.  Pengikutnya  dianjurkan  untuk  mendapatkan  dan  memiliki 
harta sebanyak kemampuannya, namun dalam hartanya itu terdapat hak Allah dan hak 
masyarakat  yang  harus  ditunaikan.  Lebih  detil  lihat  :  Sayyid  Qutb,  Al-Adalah  al-
Ijtimaiyyah,

- Islam Mampu Menghadapi Tantangan Zaman
Islam adalah sistem hidup yang akan dapat menyelesaikan segala bentuk krisis 

dan tragedi yang diderita dunia masa ini dengan pendekatannya yang khas. Islam akan 
menyelesaikan problematika masyarakat  modern  dengan menyelesaikannya dari  inti 
permasalahannya yang dihadapi sehingga tidak akan timbul lagi permasalahan baru 
diatas permasalahan lama. Islam mengetahui benar dimanakah sumber segala bentuk 
permasalahan yang dihadapi dunia dan menyelesaikannya secara tuntas.  Islam akan 
menyelesaikan krisis dunia hari ini dengan menyelesaikan manusianya terlebih dahalu, 
karena  semua  krisis  pada  hakikatnya  bersumber  dari  manusia.  Jika  manusia  sudah 
menjadi baik, maka tentu dunia ini akan menjadi baik pula. Manusia ini terlebih dahulu 
dididik  dan  dipimpin  Islam  dengan  pendekatannya  yang  unik,  sehingga  menjadi 
manusia  sempurna,  secara  jasmani  maupun rohani.  Lihat  :  Prof.  Muhammad Qutb, 
Islam and The Crisis of Modern World, Prof. Sayyed Hussaein Nashr, Islam and The Plight of  
Modern Man

- Islam Tidak Memisahkan Agama & Pengetahuan 
Islam  adalah  sistem  hidup  yang  tidak  memisahkan  dan  mempertentangkan 

antara  sains-teknologi  dengan  ajarannya.  Bahkan  Islam  mendukung  segala  bentuk 
aktivitas penyelidikan ilmiah dan pengembangan sains-teknologi untuk memudahkan 
manusia dalam menjalankan aktivitasnya sebagai hamba dan wakil Allah dimuka bumi. 
Sejarah membuktikan Islam telah melahirkan para saintis dan tehnolog Muslim yang 
menjadi guru bagi pengembangan pengetahuan dan peradaban Barat dan hasil karya 
mereka masih menjadi referensi sampai hari ini.

- Islam adalah Ajaran Dinamis
Islam adalah sistem kehidupan yang dinamis dalam menanggapi segala bentuk 

perubahan dan perkembangan dunia, tidak seperti agama-agama lainnya ditinggalkan 
pengikutnya karena tidak mampu mengikuti perkembangan zaman. Kedinamisan Islam 
ini disebabkan karena ajarannya yang universal dan datang daripada Allah SWT Yang 
Maha Mengetahui  serta  diturunkan sebagai  panduan hidup manusia hingga keakhir 
zaman. Itulah sebabnya ajaran Islam senantiasa akan tetap relevan sepanjang zaman, 
tetap dinamik mengikuti perkembangan dunia yang semakin canggih dan kompleks ini.
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Maka dengan demikian Islam akan menjadi satu-satunya alternatif sistem dunia 
masa  depan  yang  akan  menyelesaikan  segala  bentuk  krisis  dan  tragedi  masyarakat 
modern. Hanya Islamlah yang akan mampu menjawab krisis dan problem masyarakat 
modern hari ini dan membimbing mereka menuju kehidupan masyarakat ideal, yaitu 
masyarakat  yang  menjiwai  semangat  masyarakat  yang  pernah  dibina  Rasulullah  15 
abad  silam  namun  mampu  berintegrasi  dengan  dunia  moden  dengan  segala 
kecanggihan sains-teknologinya.

Janji-janji Allah dan Rasul-Nya tentang Kemenangan Islam dan Umatnya
Islam adalah ajaran yang diturunkan Sang Pencipta alam untuk menyelamatkan 

seluruh  umat  manusia  sebagai  pelengkap  dan  penutup  agama  langit  sebelumnya. 
Sebagai agama penyelamat manusia yang terunggul dan tersempurna, Islam mendapat 
garansi kemenangan dari Allah yang telah menurunkannya dengan syarat-syarat yang 
telah  ditetapkan-Nya  kepada  para  pendukung  dan  pengikut  setianya.  Allah  SWT 
telahpun  menegaskan  didalam  Al-Qur’an  tentang  kemenangan  Islam,  sebagaimana 
difirmankan-Nya : “Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan  
ad-Dien  al-Haq  (ajaran  kebenaran)  agar  memenangkannya  diatas  segala  dien  (ajaran).  
Walaupun orang-orang yang musrik tidak menyukainya”.  (Al-Shoff : 9)

“Sesungguhnya dien yang diridhoi disisi Allah hanyalah Islam”.  (Ali Imran : 19)
“Dan barang siapa yang mengambil selain Islam sebagai dien-nya, maka ia tidak akan 

diterima, diakhirat mereka termasuk orang-orang yang merugi”. (Ali Imran : 83)
Dien  bermakna  seluruh  sistem  kehidupan  manusia,  dan  Islam  adalah  satu-

satunya al-Dien yang akan mendapat kemenangan, dan sejarah telah membuktikannya. 
Walaupun Islam pada awalnya didukung oleh bangsa yang terbelakang dan primitif, 
namun berkat ajaranya, Islam telah mengangkat martabat mereka menjadi bangsa yang 
maju dan besar sebagai mercusuar peradaban dunia. Dan Islam pasti akan mendapat 
kemenangan  sebagaimana  ummat  terdahulu,  asalkan  mereka  menerapkan  kembali 
dalam  kehidupannya  metode  yang  telah  mengantarkan  kemenangan  dan  kejayaan 
ummat terdahulu.          

Demikian pula banyak hadits  Rasulullah yang menyatakan Umat  Islam akan 
kembali gemilang sekali lagi diakhir zaman untuk menguasai kepemimpinan peradaban 
dunia, diantaranya: Bahwasanya Rasulullah Saw telah bersabda :

“Tegaklah pada kamu masa Kenabian sampai beberapa lama yang dikehendaki 
Allah,  maka  terjadilah  ia,  kemudian  diangkat.  Kemudian  tegaklah  selepas  itu  pada 
kamu masa  Kholifah  atas  manhaj  Kenabian,  maka  terjadilah  ia  kepadamu beberapa 
lama yang dikehendaki Allah, kemudian ia diangkat. Kemudia terjadilah padamu masa 
Kerajaan yang menggigit (Mulkan adhudhan), maka terjadilah ia beberapa masa yang 
dikehendaki Allah, kemudian diangkat. Kemudian tegaklah selepas itu Kerajaan rusak 
(Mulkan Jabbariyyan) terjadilah ia beberapa lama yang dikehendaki Allah, kemudian 
diangkat.  Selepas  itu  tegaklah  padamu  Kholifah  atas  manhaj  Kenabian  yang 
mengamalkan  Sunnah  Rasul  dikalangan  manusia.  Islam  akan  tersebar  luas  dimuka 
bumi yang diridhoi oleh penghuni langit dan bumi.  Langit tidak akan meninggalkan 
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setetespun air hujan, kecuali ia mencurahkannya. Dan bumi tidak akan meninggalkan 
tanaman dan barokahnya kecuali ia akan mengeluarkannya”.1

Hadist diatas diperkuat oleh beberapa hadits, diantaranya:
Dari Abdullah bin Mas’ud dari Nabi Saw yang bersabda :  “Jika tidak tinggal 

dari  dunia hanya sehari  sahaja  niscaya allah memanjangkan hari  itu  hingga bangkit 
padanya seorang lelaki dari keturunanku atau dari kaum keluargaku, yang namanya 
menyerupai  namaku  dan  nama  bapaknya  menyerupai  nama  bapakku,  ia  akan 
memenuhi  bumi  dengan  keadilan  dan  kemakmuran  sebagaimana  bumi  dipenuhi 
kezaliman dan kekezaman”.

Dalam riwayat Tirmizi disebutkan : “Dunia tidak akan berakhir sehingga bangsa 
Arab  dipimpin  oleh  seorang  laki-laki  dari  kelurgaku  yang  namanya  menyerupai 
namaku”.2                    

Dari Jabir katanya : Rasulullah Saw telah bersabda : “Akan hadir pada hari akhir 
Ummatku  seorang  kholifah  yang  membahagiakan  harta  dan  tidak  menghitung-
hitungnya”.3  

Dari  Abu  Said  al-Khudri  dari  Rasulullah  Saw  yang  bersabda  :  “Akan  hadir 
diakhir  ummatKu  al-Mahdi  yang  disirami  oleh  Allah  dengan  hujan,  bumi 
mengeluarkan  tumbuhan,  harta  diberikan  kepada  yang  sihat,  binatang  ternakan 
membiak, ummat Islam menjadi agung dan mulia, ia hidup selama tujuh atau delapan 
kali haji.4

Menurut keterangan beberapa hadits diatas, dapatlah disimpulkan bahwa akan 
lahir  dimasa  yang  akan  datang  seorang  pemimpin  besar  Islam  dari  keturunan 
Rasulullah yang bernama Muhammad bin Abdullah bergelar sebagai Imam al-Mahdi al-
Muntazar yang akan menegakkan Islam dan menjadikannya sebagai satu-satunya jalan 
keluar bagi problem dan krisis yang dihadapi masyarakat dunia. Dia akan membawa 
kegemilangan Islam dan ummat sekali lagi seperti dizaman Rasulullah dan para sahabat 
terdahulu.  Dialah Kholifah yang akan menegakkan keadilan dan kemakmuran, yang 
akan  membagi-bagikan  harta  tanpa  menghitungnya.  Seluruh  manusia  akan  merasa 
keadilan dan kemakmuran yang dibawanya.

Maka dengan demikian,  jelaslah bahwa Islam telah dijanjikan oleh Allah dan 
Rasul-Nya akan mendapat kemenangan dan kejayaan sekali lagi dimasa depan untuk 
membuktikan kebenaran ajarannya. Namun kemenangan ini tidak akan datang dengan 
sendirinya, karena bertentangan dengan akal sehat dan semangat agama Islam sendiri. 
Infrastruktur  kemenangan  dan kejayaan  ini  harus  dipersiapkan dengan matang dan 
sistematis oleh para pemimpin dan cendikiawan Islam sebagaimana telah dicontohkan 

1 Hadits ini diriwayatkan dari Abu Ubaidullah al-Jarrah dan diriwayatkan oleh Imam Tabrany. Diriwayatkan pula oleh 
Khuzaifah al-Yaman oleh Imam Ahmad (4/273) dalam Musnadnya. Telah berkata al-Hatamy dalam Majmu’ al-Zawaid,  
(5/179), diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Bazzar, dan Tabrany dalam al-Ausath menyatakan perawinya adalah thiqah. 
Dan al-Hafidz al-Iraqi berkata :’ini adalah hadits Shohih’.  Sebagaimana dinukil dari Muhammad Nasiruddin al-Bany 
dalam Salsilah al-Hadits al-Shahih. (Damsyik : al-Maktab al-Islamy tt, hal. 9. 

2 Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no 4282) dalam Sunan bab al-Mahdi, dan al-Tirmidzi berkata : Hadits ini adalah Hasan  
Shohih.  Dan Ibn Thaymiyah telah menshohihkannya dalam  Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyyah  (4/211) dan dihasankan 
isnadnya oleh al-Bany dalam “Takhrij Ahadits al-Miskah”. 

3 Diriwayatkan oleh Muslim dalam Shoheh (no.2913) bab al-Fitan  dan Imam Ahmad dalam Musnad (no. 3/37, 318,333). 
4 Diriwayatkan  oleh  al-Hakim  dalam  al-Mustadrak  (no.  4/577,558).  Berkata  al-Bany  :  Sanadnya  Soheh  dan  perawinya  

tsiqoh”.. Dikutip dari Salsilah al-Hadits al-Shohihah, op.cit hal. 117. 
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oleh  Rasulullah  dan  para  sahabatnya  terdahulu.  Generasi  Islam  pertama  telah 
mempersiapkan  segala  sesuatu  yang  berkaitan  dengan kemenangan  mereka  melalui 
perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa seriusnya. Karena janji Allah dan Rasul-
Nya  adalah  janji  yang  bersyarat,  dan  kemengan  akan  diperoleh  apabila  Ummat 
memenuhi  persyaratan  yang  telah  ditentukan.  Pemahaman  sebagian  umat  yang 
menunggu al-Mahdi dengan perbuatan statis adalah bertentangan dengan ajaran Islam 
yang memerintahkan pengikutnya untuk berjuang dengan seluruh daya upaya mereka. 
Kedatangan al-Mahdi sebagai pemimpin Ummat dimasa depan harus disambut dengan 
persiapan-persiapan matang, terutama infrastruktur masyarakat, terutama pemahaman 
dan pengalaman mereka pada Islam harus sudah sesuai dengan kehendak ajaran Islam. 
Maka hal ini adalah tugas para pemimpin dan intelektual Islam untuk mengarahkan 
dan membimbing Umat agar sesuai dengan ajaran yang dikehendaki Islam.

Apakah masih ada keraguan Anda sedikitpun tentang pilihan Anda? Sungguh, 
dengan  Anda  telah  memilih  Islam  sebagai  agama  Anda,  maka  Islam  akan  segera 
mengantarkan Anda pada tingkat pencapaian, kesuksesan dan kemenangan yang tidak 
pernah Anda bayangkan sebelumnya. Sekarang tinggal Anda lalui jalan Islam, Anda 
ikuti  semua  perintahnya  dan  jauhi  semua  larangannya,  ikuti  petunjuk  dan 
bimbingannya yang agung dan sempurna, maka pasti Anda akan sampai pada tujuan 
Anda. Kemenangan dan kesuksesan di dunia dan akhirat akan segera bersama Anda, 
sebagaimana yang telah dibuktikan oleh para sahabat Rasulullah yang menjadi bintang-
bintang kehidupan yang memberi rambu pada kegelapan malam. Sungguh, Anda telah 
mengambil pilihan yang tepat, jalan yang tepat dan berbahagialah Anda dengan Allah 
sebagai  Tuhan Anda,  Muhammad sebagai  Nabi  dan Rasul  Anda,  dan Islam sebagai 
agama Anda…!!!!

Manhaj Ilahi dalam Menggapai Sukses Dunia-Akhirat
Islam  dengan  kesempurnaannya  telah  memberikan  petunjuk  dan  bimbingan 

kepada  Anda,  termasuk  jalan  menuju  kemenangan  dan  kesuksesan,  sebagaimana 
dinyatakan al-Qur’an;

“Hai orang-orang yang beriman, maukah kamu Aku tunjukkan suatu perdagangan yang  
dapat  menyelamatkan kamu dari  siksa  yang pedih? (yaitu)  kamu beriman kepada Allah dan  
Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi  
kamu jika kamu mengetahui. Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu  
ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan ke tempat-tempat tinggal yang  
baik di dalam surga ‘And. Itulah kemenangan yang agung. Dan ada lagi karunia lainnya yang 
kamu sukai  (yaitu)  pertolongan  dari  Allah  dan kemenangan  yang dekat.  Dan sampaikanlah 
berita gembira kepada orang-orang mukmin. (As-Saff: 10-13)

“Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta  
benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah dan itulah orang-orang yang  
mendapat kemenangan” (QS. Al-Taubah : 20)

Dari kedua ayat di atas, ada dua bentuk sukses yang diwarkan Islam, yaitu:

1.Sukses Agung (al-Faudz al-Adziem) 
Kemenangan  agung,  kemenangan  terbesar,  kemenangan  tiada  bandingannya, 

kemenangan  di  atas  segala  kemenangan,  puncak  tertinggi  Kemenngan  Akhirat, 

34



kemenangan menggapai  karunia  dan ridha Sang Pencipta  yang akan mengantarkan 
kepada kebahagian, kemewahan, kenikmatan yang tiada taranya di syurga Allah 

2. Sukses Besar yang Dekat (Fath Qorieb)
Kemenangan besar yang selalu dinantikan di dunia, berupa pertolongan Allah, 

kemengan  menggapai  apa  yang  dicita-citakan,  menggapai  kemenangan  yang  nyata 
yang  dapat  dirasakan,  dilihat  dan  dinikmati  di  dunia,  seperti  misalnya  berhasil 
menguasai dunia, sukses dalam dunia usaha yang besar dan seumpamanya.
Menggapai Sukses Dunia dan Akhirat dengan Iman, Hijrah dan Jihad

Kedua ayat di  atas memberikan gambaran yang jelas kepada kaum muslimin 
tentang  jalan  yang  akan  mengantarkan  mereka  menuju  kemenangan,  baik  di  dunia 
maupun akhirat, yaitu melalui Iman, Hijrah dan Jihad di Jalan Allah

- Pengertian Iman
Iman adalah bentuk masdar atau kata kerja dari amana yu’minu artinya percaya, 

setia,  aman,  melindungi,  dan mendapatkan (sesuatu)  pada tempat  yang aman.  Iman 
diuraikan  dalam  sabda  Nabi  Muhammad  saw  yang  diriwayatkan  Bukhori:  “Iman 
adalah  engkau  percaya  kepada  Allah,  malaikat-malaikat-Nya,  kitab-kitab-Nya,  para 
Rasul-Nya, hari kebangkitan, dan kada (peraturan) dan kadar atau kuasa-Nya.”

Iman  merupakan  kunci  keislaman  seseorang  yang  dalam  perwujudannya 
disimbolkan  dengan  mengucapkan  dua  kalimah  syahadat  (persaksian  bahwa 
sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad 
adalah utusan Allah).

Berbicara soal iman tak mungkin bisa melepaskan diri dari masalah keyakinan. 
Iman sebagai  perbuatan hati  dibangun atas  dasar pengetahuan yang telah diperoleh 
seseorang yang tidak lagi  dimasuki  keraguan.  Iman harus berdiri  di  atas  keyakinan 
yang kuat. Oleh karena itu, iman menjadi keadaan yang menentramkan hati, tidak ada 
keraguan  dalam  segala  tindakan.  Keyakinan  itu  tidak  menyesatkan  angan-angan, 
bahkan ia merupakan nur (cahaya) yang dijadikan Allah SWT dalam hati hamba-Nya, 
sehingga dengan keyakinan itu dapat jelas baginya segala hal yang gaib.

Seorang yang beriman artinya adalah orang yang dengan penuh pengetahuan, 
kesadaran dan keyakinan percaya kepada Allah dan Rasul-Nya, mempercayai seluruh 
ajaran-ajaran  Islam  yang  berdasarkan  kepada  al-Qur’an  dan  al-Sunnah,  tidak  ragu 
sedikitpun dan mengutamakan ajaran-Nya atas semua pemahaman dan pengetahuan.

Iman adalah kunci pertama yang mesti Anda tempuh untuk menggapai sukses 
dunia  akhirat.  Karena  Iman  adalah  keyakinan  sekaligus  pendorong  yang  akan 
menjadikan Anda sebagai manusia yang dapat berhubungan dengan hal-hal yang diluar 
kemampuan sebagai manusia. Dengan Anda mempercayai dan meyakini adanya Allah 
Sang Pencipta, maka Anda akan senantiasa menyandarkan hidup dan kehidupan Anda 
kepada  Dzat  Yang  Maha  Agung  lagi  Maha  Mengetahui  tentang  kehidupan  Anda. 
Sebagai  manusia,  Anda  memiliki  keterbatasan,  baik  pengetahuan,  waktu,  fisik  atau 
mental,  maka  dengan Anda  bersandar  kepada  Yang  Maha  Mengetahui,  Anda  akan 
memperoleh semangat dan dorongan kuat untuk mencapai tujuan sukses Anda.
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- Pengertian Hijrah
Secara  bahasa  Arab,  hijrah  berarti  berpindah,  meninggalkan,  berpaling,  dan 

tidak mempedulikan lagi.  Secara istilah, hijrah dapat pula diartikan dengan tindakan 
kaum  muslimin  meninggalkan  negeri  asalnya  yang  berada  di  bawah  kekuasaan 
pemerintah yang kafir. Namun dapat pula diartikan sebagai menjauhkan diri dari dosa. 

Imam al-Raghib al-Ashfihani  mengartikan hijrah adalah keluar dari  kampung 
kekufuran kepada kampung iman, sebagimana berhijrah dari Makkah ke Madinah. 

Menurut Muhammad Rasyid Ridha, maksud sebenarnya berhijrah di jalan Allah 
swt.  Adalah  untuk  mencari  keridhoan-Nya  dengan  cara  menegakkan  agama-Nya 
sehingga Allah swt. Akan menolong orang-orang mukmin terhadap orang-orang kafir.

Sesungguhnya hijrah di jalan Allah yang dilakukan dengan niat ikhlas karena 
Allah SWT akan membawa kepada kemenangan,  sebagaimana disebutkan al-Qur’an:

 “Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya di muka bumi ini, mereka akan  
mendapat tempat berhijrah yang luas dan rezeki yang banyak.” (QS. 4:100)

Sejarah  telah  membuktikan  bahwa  Rasulullah  dan  para  pengikut  setianya 
mendapatkan  sukses  dan  kemenangan  yang  besar  setelah  mereka  berhijrah  dari 
Makkah ke Madinah. Karena hijrah adalah strategi untuk mengembangkan sukses yang 
lebih besar dari sukses-sukses yang telah diperoleh sebelumnya. Demikian pula hijrah 
adalah strategi untuk berpindah dari satu rencana ke rencana lainnya yang lebih baik 
dan diberkati. Sukses tidak dapat diraih hanya dengan bersikap statis. Itulah sebabnya 
Rasulullah  telah  memerintahkan  sahabatnya  untuk  berhijrah  beberapa  kali  sebelum 
akhirnya hijrah ke Madinah untuk mendapatkan sukses yang besar.

Demikian  pula  halnya,  Anda  harus  berhijrah,  meninggalkan  segala  bentuk 
pemikiran, metode, kiat, idiologi dan sejenisnya yang bertentangan dengan ajaran Islam 
untuk mencapai sukses sejati yang besar. Dalam sejarah telah dibuktikan bahwa mereka 
yang berhijrah karena Allah senantiasa akan mendapat kemenangan.

Dalam  menerangkan  tafsir  ayat  4:100  di  atas,  Imam  al-Razi  berkata: 
“Ringkasnya,  seolah-olah  dikatakan,  ‘Wahai  manusia,  kamu  takut  meninggalkan 
kampung halamanmu karena khawatir akan jatuh miskin di perjalanan. Maka janganlah 
kamu takut. Sesungguhnya Allah swt. Akan memberikan kepadamu kenikmatan yang 
besar apabila kamu berhijrah, yang akan menjadi sebab musuh-musuh kamu tunduk, 
dan kehidupan kamu akan menjadi lapang pula.”

Sesungguhnya, dunia telah menyaksikan bukti kebenaran janji ini, bahkan akan 
senantiasa menyaksikan. Lihatlah keadaan orang-orang yang berhijrah ke Madinah Al-
Munawwarah yang menyertai Rasulullah saw. Sebelumnya, mereka adalah orang-orang 
yang sama sekali tidak memiliki kedududukan dalam sejarah. Namun ketika mereka 
mau  meninggalkan  rumah  dan  kampung  halamannya,  bahkan  kekayaannya,  untuk 
berhijrah di jalan Allah SWT, Allah mengganti dan memberikan kepada mereka kunci-
kunci kerajaan Rumawi dan Parsi. Allah SWT. Membukakan untuk mereka pintu-pintu 
kemenangan sehingga gudang-gudang kekayaan Kisra dan Kaisar juga diberikan oleh 
Allah kepada mereka. 

- Pengertian Jihad
Jika ditelah daripada akar katanya menurut bahasa Arab, maka jihad berasal dari 

akar kata jahada – yajhadu – jahdan / juhdan, yang diartikan sebagai al-Toqoh, al-Mashaqqah  
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dan  mubalaqah   yaitu kesungguhan,  kekuataan  dan  kelapangan.  Adapun  jihad 
berkedudukan sebagai  masdar (kata benda) daripada  jahada, yaitu  bab faa’ala daripada 
jahada diatas  dan  diartikan  sebagai  :  berusaha  menghabiskan  segala  daya  kekuatan  baik  
berupa perkataan dan perbuatan. Dari segi bahasa Arab, secara garis besarnya, jihad dapat 
pula diartikan sebagai  :  penyeruan (al-dakwah) ,  menyuruh kepada yang makruf dan 
mencegah  kemungkaran  (amar  makruf  nahi  mungkar),  penyerangan  (ghozwah), 
pembunuhan (qital), peperangan (harb), penaklukan (siyar), menahan hawa nafsu (jihad 
al-Nafs) dan lain yang semakna dengannya ataupun mendekati. Lihat :  Ibnu Manzhur, 
Lisan al-Arab, jil. 3,

Pengertian Jihad Menurut al-Qur’an
Kata jihad di dalam al-Qur’an mengandung beberapa pengertian menurut urutan 

turunnya  ayat.  Ada  yang  berarti  penyeruan  (dakwah),  pemaksaan,  peperangan  dan 
beberapa  pengertian  lainnya  sesuai  dengan  yang  ditafsirkan  oleh  para  ulama. 
Diantaranya ada yang menggunakan kalimat fi sabilillah dan tidak. 
1. Surat al-Furqon ayat 52.   Maka  janganlah kamu mengikuti kaum kafir dan berjihadlah 

dengan mereka menggunakan ini (al-Qur’an) sebesar-besar jihad…

2. Surat al- Ankabut ayat 69 “Dan orang-orang yang  berjihad untuk mencari keridhoan 
Kami, niscaya benar-nenar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami.

3. Surat  al-Ankabut  ayat  6 “Dan  barang  siapa  yang  berjihad, maka  sesungguhnya  ia  
hanyalah berjihad untuk dirinya. 

4. Surat al- Taubah ayat  41  Berangkatlah baik dalam keadaan ringan ataupun berat dan 
berjihadlah dengan harta dan jiwamu dijalan Allah, karena yang demikian itu lebih baik  
bagi kamu jika kamu mengetahui.

Pengertian Jihad Menurut al-Sunnah

Di  dalam  hadits-haditsnya,  Rasulullah  SAW  juga  menggunakan  beberapa 
pengertian terhadap jihad, diantaranya :

1. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari  Abdullah bin Mas’ud.  Tiada seorang 
Nabipun  yang  di  utus  Allah  pada  umat  sebelumku  kecuali  ada  pada  mereka 
diantara umatnya orang-orang Hawary (pengikut setia) dan sahabat-sahabat yang 
mengambil  sunnahnya  dan  berpegang  teguh  pada  perintahnya,  kemudian 
datanglah sesudah mereka beberapa generasi yang mengatakan apa yang mereka 
tidak  lakukan  dan melakukan apa yang tidak diperintahkan. Barangsiapa yang 
berjihad atas mereka dengan tangannya maka ia adalah orang mukmin dan barang 
siapa yang  berjihad atas mereka dengan lisannya maka ia adalah orang mukmin 
dan barang siapa yang berjihad diatas mereka dengan hatinya maka ia adalah orang 
mukmin. Dan tidak ada selain itu daripada iman sebesar biji sawipun. 
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2. Hadis yang diriwayatkan Bukhori- Muslim dari Abdullah bin Umar. Telah datang 
seorang pemuda kepada Rasulullah SAW untuk minta izin agar diperbolehkan ikut 
berjihad, maka Rasulullah bersabda :  Apakah kedua orang tuamu masih hidup ? 
Pemuda  tadi  menjawab  :  ya,  maka  Rasulullah  SAW  bersabda  :  Tetaplah  kamu 
kepada keduanya dan berjihadlah pada mereka.

Pengertian Jihad Menurut Para Ulama dan Cendekiawan Muslim

Para  Ulama  dan  Intelektual  Islam  mempunyai  beberapa  pendapat  dalam 
mengartikan Jihad, diantaranya ;

1. Ibnu Rusyd berpendapat : Maka sesungguhnya kalimat jihad fi sabilillah jika digunakan  
maka tidak ada makna lain yang tepat, kecuali berjihad terhadap orang-orang kafir dengan 
pedang  sehingga  mereka  memeluk  Islam  atau  mereka  membayar  jizyah  (pajak)  dengan 
tangan-tangan mereka sedang mereka adalah hina.5

2. Ibn.  Jarir  menulis  :  Jihad menurut  bahasa  berarti  bersusah-susah,  sedangkan menurut  
syara’  mengandung  pengertian  :  berpayah-payah  mengeluarkan  kemampuan  dalam 
memerangi orang-orang yang ingkar.6

3. Ibn. Taimiyyah menulis : Jihad itu hakikatnya ialah berusaha bersungguh-sungguh untuk  
menghasilkan  sesuatu  yang  diridhoi  Allah  daripada  keimanan,  amal  saleh  dan  menolak  
sesuatu yang dimurkai Allah dari kekufuran, kefasikan dan kedurhakaan.7

4. Abul  A’la  al-Maududi  menulis  :  Pengertian  jihad  yang  mendekati  kebenaran  adalah  
mencetuskan kekerasan daya upaya seseorang dalam mewujudkan suatu niyat.8

5. Abul Hasan al- Nadwi menulis :  Jihad berarti mencurahkan seluruh daya upaya dalam 
batas-batas maksimal di dalam mengejar tujuan pokok dan terpenting.9

   
6. Sayyid Sabiq menulis : Jihad berasal dari kata al-juhd yaitu upaya dan kesusahan. Artinya  

meluangkan  segala  dan  berupaya  sekuat  tenaga  serta  menanggung  segala  kesusahan  di  
dalam memerangi musuh dan menahan serangannya.10

7. Munawar Khalil menulis : Jihad ialah bersungguh-sungguh mencurahkan segenap 
kekuataan untuk membinasakan orang-orang kafir, termasuk juga berjihad melawan hawa 
nafsu dan terhadap syaiton dan pendurhaka.11

5 Ibnu Rusy, Muqaddimah, jil.I, Beirut, Dar Fiqr, tt., hlm.369
6 Ibnu Jarir, Fath al-Bari’,jil.VI, Beirut, Dar Fiqr,tt, hlm.3
7 Ibn. Taymiyah, Majmu’ al-Fatawa, Beirut, Dar Fiqr, tt, hlm. 10-191/192.
8  Abul A’la al-Maududy, Syari’at Islam fi al-Jihad, Qahirah, Dar al-Muhut, tej. Dr. Samir AH. 1985, hlm.2
9  Abul Hasan al-Nadwy, Mazha Khosiral al-Alami.., Beirut, Dar Fiqr,tt,hlm.70
10  Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, juz.II, Beirut, Dar al-Kitab al-Arabi, 1392H, hlm.619.
11  Munawwar Khalil, Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad,jil.II, Jakarta, Bulan Bintang,hlm.214
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Dengan demikian maka jelaslah makna dan pengertian jihad. Namun disamping 
itu  ada  pula  ulama  yang  berpendapat  :  Jika  jihad  menggunakan  tambahan  kalimat  fi  
sabilillah sesudahnya  maka  ia  tidak  mengandung  pengertian  lain  kecuali  berperang  
menggunakan senjata. Namun jika tidak menggunakan kalimat fi  sabilillah  setelahnya dapat  
diartikan selain daripada berperang, baik sebagai dakwah ataupun menahan hawa nafsu.12 

Pengertian Sabilillah (Di Jalan Allah)
Untuk dapat memahami pengertian jihad dalam Islam secara utuh dan sempurna, 

ada  beberapa  aspek  yang  berkaitan  dengannya  yang  perlu  difahami.  Diantaranya 
adalah pengertian tentang fi  sabilillah,  yang secara harfiah diartikan sebagai di  jalan 
Allah. Karena jihad yang diajarkan Islam berkaitan erat dengan fi sabilillah ini. Namun 
demikian, pengertiannya tidak sekedar kata di jalan Allah saja,  yang mungkin dapat 
membingungkan  atau  menimbulkan  kesalahfahaman.  Karena  pengertian  fi  sabilillah 
sangat luas, yang untuk memahaminya diperlukan penggalian mendalam, disamping 
memahami  pengertian  lawannya  fi  sabil  al-thoghut,  di  jalan  Thogut.  Sebagaimana 
disebutkan al-Qur’an:  “Orang-orang yang beriman berperang dijalan Allah dan orang-orang  
kafir berperang dijalan thoghut”. ( An-Nisa : 76 )

Didalam  al-Qur’an  ataupun  Hadist  yang  membahas  mengenai  jihad  Islam 
seringkali diikuti dengan perkataan fi sabilillah.  “Hendaklah kamu beriman kepada Allah 
dan Rasul-Nya, dan kamu berjihad dijalan Allah dengan harta dan jiwa kamu. Yang demikian  
itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (Ash- Shof : ll )

Sebuah Hadist Rasulullah menyebutkan : Dari Abu Sa’id Al Khudri ra berkata : 
Seorang datang kepada Nabi SAW bertanya :  Siapakah manusia yang utama ?,  Nabi 
SAW menjawab :  “Orang mukmin yang berjuang dengan harta dan jiwanya dijalan Allah “  
(HR Bukhori Muslim).

Dalam sebuah Hadistnya Rasulullah menerangkan pengertian fi  sabilillah ini; 
Rasulullah SAW ditanya tentang seorang laki-laki  yang berjuang karena keberanian, 
seorang berjuang karena kesombongan, dan seorang lagi berjuang karena riya’,  yang 
manakah diantara mereka  itu yang berjuang di jalan Allah ?. Rasulullah menjawab : 
“Barang siapa berjuang untuk meninggikan kalimat Allah (Islam), maka dia berjuang di jalan  
Allah “ (HR Bukhori Muslim dari Abu Musa Al -Asy’a’ry ).

Muhammad Rasyid Ridho menulis : Sabilillah ialah jalan yang menghantarkan 
seseorang pada keridhoan-Nya , jalan untuk memelihara ajaran-Nya dan memperbaiki 
kondisi hamba-hamba-Nya.13

Muhammad Syaltut menulis :  Secara garis besar, Sabilillah berarti menegakkan 
kebenaran  ,  menciptakan  kebaikan  dan  berkuasa  sebagai  pengganti  kejelekkan  dan 
kerusakan. Dan meletakkan keadilan dan kasih sayang sebagai pengganti kezholiman 
dan kekerasan.14

Abul  A’la  Maududi  menyatakan :  Semua tindakan yang dilakukan demi kehidupan 
ummat manusia yang layak secara kolektif dan dimana pelakunya tidak ditunggangi 

12  Ibnu Rusy, Muqaddimah, jil.I, Beirut, Dar Fiqr, tt, hlm.369. Lihat juga Ibnu al-Qayyim, Zaad al-ma’ad,hlm.30.
13 M.Rasyid Ridha, Tafsir al-Manar, juz II, hlm.254
14 Mahmud Syaltut, Tafsir al-Qur’an Kariem, hlm.249
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kepentingan  pribadi  didunia,  kepentingan  tunggalnya  hanyalah  ridho  Allah,  dalam 
Islam diakui sebagai suatu amal fi sabilillah. 15

Asy-Syahid Sayyid Qutb menulis dalam tafsirnya  : Sabilillah adalah pintu yang 
lebar   yang  mencangkup  semua  kepentingan  masyarakat  yang ingin  merealisasikan 
kalimat Allah,  dimana yang paling penting adalah memepersiapkan penelitian jihad, 
mempersiapkan  dan  melatih  para  sukarelawan,  mengutus  da’I  Islam,  menjelaskan 
hukum-hukum  dan  syareah-syareah  Islam  kepada  segenap  manusia,  mendirilkan 
sekolah-sekolah  dan  universitas-universitas  yang  mendidik  secara  Islami  dan  benar 
putera-putera  Islam,  maka kita  tidak  perlu  menitipkan mereka  untuk  bersekolah  di 
sekolah-sekolah pemerintah yang mengajarkan  segala ilmu pengetahuan kecuali Islam, 
maupun sekolah-sekolah yang dikelola oleh para misionaris yang mengikis keimanan 
mereka sejak  masuk anak-anak  padahal  mereka tidak punya daya penangkal  untuk 
menghadapi pendangkalan iman itu .16

Fi sabilillah adalah syarat mutlak yang ada pada jihad Islam. Dengan demikian, 
jihad  fi  sabilillah  bermakna  perjuangan  dan  pengorbanan  sungguh-sungguh  yang 
berorientasi hanya untuk mendapatkan keridhoan Allah semata, tanpa diikuti keinginan 
untuk mendapatkan materi keduniaan. Bila seorang berjuang tapi di dalam hatinya ada 
keinginan mendapatkan materi keduniaan, maka amalan jihadnya akan sia-sia,  tidak 
dinilai sebagai jihad Islam.

Dari  Abu  Hurairah  ra  ia  berkata  :  “  Seorang  laki-laki  mengatakan  kepada 
Rasululah  : “Ya Rasulullah , ada seseorang ikut berjihad dijalan Allah, sedangkan ia 
mengharap  harta  duniawi“.  Rasulullah  menjawab  :  “Dia  tidak  akan  memperoleh  
pahala”.Beliau mengulangi pertanyaan itu sebanyak tiga kali.” ( HR. Abu dawud ).

Abul A’la Almaududi mengomentari hubungan jihad dengan fi sabilillah : syarat 
fi  sabilillah  diterapkan   pada  jihad dengan alasan  yang sama.  Ini  mengandung arti 
bahwa, bilamana seseorang atau suatu kelompok bangkit untuk melaksanakan suatu 
Revolusi  dalam suatu  sistem kehidupan,  dan untuk menciptakan  suatu  sistem baru 
yang sesuai  dengan ideologi  Islam, dia atau mereka harus tetap menjaga agar tidak 
mempunyai  niat  pribadi  dalam  sanubarinya  ketika  melakukan  pengorbanan  dan 
melakukan  tindakan  pengabdian  bagi  niat  tersebut.  Tujuannya  tidaklah  untuk 
menyingkirrkan seorang kaisar  dan menduduki tahta yang kosong ; menjadi seorang 
Kaisar dengan menggantikan Kaisarnya lainnya. Sasaran perjuangan ini harus benar-
benar terbebas dari niat-niat buruk atau yang sifatnya pribadi seperti untuk mendapat 
harta kekayaan , keterangan nama atau pujian, kemegahan diri atau kenaikan martabat. 
Semua pengorbanan dan tindakan harus diarahkan  untuk mencapai  satu dan satu-
satunyatujuan,  yaitu  pencapaian  suatu  tatanan  sosial  yang  adil  lagi  merata  bagi 
makhluk manusia. Dan satu-satu imbalan yang terbayang mestilah untuk mendapatkan 
ridho Allah“ .17

Maka  jika  Anda  ingin  memperoleh  kemenangan  dunia  akhirat,  Anda  harus 
mengikuti  petunjuk  Islam.  Anda  harus  mengakui  Allah  sebagai  Tuhan  Anda, 
Muhammad sebagai Nabi dan Rasul Anda dan Islam sebagai satu-satunya agama yang 
Anda anut. Setelah itu Anda melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya, mengikuti 

15 Abul A’la al-Maududy, Jihad fi Sabilillah, op.cit. hlm.6
16 Sayyid Qutb, Fie Dzilal al-Qur’an, hlm.
17 Abul A’la al-Maududi, ibid.
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jalan  kemenangan  dengan  melaksanakan  konsep  Iman,  Hijrah  dan  Jihad  dalam 
kehidupan Anda.

Anda harus beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mengikuti semua petunjuk 
dan bimbingan Islam. Anda berhijrah, meninggalkan semua perilaku, moral, kiat dan 
hal-hal yang jahiliyah, yang diharamkan Islam, berpindah menuju petunjuk Islam yang 
jelas dan terang aturannya. Selanjutnya Anda harus berjihad, menegakkan ajaran Islam 
dengan penuh kesungguhan dan menggunakan semua kemampuan dan potensi Anda.
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Bagian Ketiga

Hakikat Harta Benda
Sebelum  Anda  menjadi  seorang  pengusaha  atau  entrepreneur  muslim  sejati, 

Anda  wajib  mengetahui  beberapa  hal  terpenting  yang  berhubungan  dengan  dunia 
usaha agar  Anda selamat  sampai  di  tujuan kelak dan termasuk ke  dalam golongan 
kelompok yang mendapat kemenangan sebagaimana yang telah dijanjikan Allah dan 
Rasul-Nya kepada Anda. Kemenangan dan kesuksesan dunia dan akhirat yang akan 
Anda raih. Dengan mengetahui dan memahami hakikat segala sesuatu yang akan Anda 
jalani, maka Anda tidak akan mudah tergelincir atau tertipu dengannya, yang mungkin 
saja akan memalingkan Anda dari tujuan sejati Anda. Sebagai manusia, yang memiliki 
sifat  dasar  suka  berbuat  kesalahan  dan  kekeliruan,  Anda  memerlukan  bekal 
pengetahuan yang mencukupi  dalam mengharungi  perjalanan hidup Anda di  dunia 
yang penuh dengan godaan ataupun tantangan hidup. 

Pengetahuan adalah pelita Anda. Petunjuk yang akan membawa Anda menuju 
tujuan. Peta perjalanan yang harus Anda ikuti. Pengetahuan akan memberikan Anda 
rambu-rambu dalam  perjalanan  hidup Anda.  Islam  sendiri  menekankan  pentingnya 
pengetahuan  sebelum  melakukan  sesuatu  perbuatan.  Perbuatan-perbuatan  baik  dan 
sempurna apabila Anda jalankan dengan pengetahuan. Nilai sebuah perbuatan terletak 
pada pengetahuan yang mendasarinya.  Seseorang yang beramal karena pengetahuan 
akan  berbeda  kedudukannya  dengan  yang  tidak  berpengetahuan.  Dan  ketahuilah, 
sumber utama dan terutama pengetahuan itu adalah Allah dan Rasul-Nya, al-Qur’an 
dan  al-Hadits.  Kedua  sumber  pengetahuan  ini  akan  mengantarkan  Anda  menuju 
kemenangan dan kesuksesan. Rasul bersabda: “Aku tinggalkan kamu dua perkara, apabila  
kamu berpegang teguh pada keduanya, maka kamu tidak sesat selama-lamanya, yaitu al-Kitab  
Allah ( al-Qur’an) dan al-Sunnah Rasulullah.” (HR. Bukhori-Muslim)

Sebagai  seorang  entrepreneur  muslim,  Anda  diwajibkan  untuk  memahami 
beberapa pengetahuan pokok yang berhubungan dengan dunia usaha yang Anda jalani. 
Di antara pengetahuan terpenting yang wajib Anda ketahui setelah masalah keimanan 
dan keislaman adalah pengetahuan tentang hakikat  harta  benda yang akan menjadi 
fokus  dalam berusaha.  Harta  benda  yang  akan Anda cari,  kembangkan,  kelola  dan 
distribusikan memiliki  hakikat  di  sisi  Allah dan Rasul-Nya.  Anda wajib  mengetahui 
hakikat itu. Bahkan pengetahuan tentang hakikat harta ini dapat dimasukkan ke dalam 
pengetahuan  yang  berkaitan  dengan  keimanan,  terutama  masalah  tauhid,  yaitu 
pengetahuan tentang kemahatunggalan Allah SWT.

Di sini akan saya nukilkan hakikat harta yang perlu mendapat perhatian Anda 
dari buku saya “Panduan Jihad Untuk Aktivis Gerakan Islam”, halaman 38-55.

Pengertian Harta (Amwal)
Dalam konteknya,  sebagaimana dikemukakan Dr.  Yusuf  al-Qaradhawi dalam 

Fiqhuz Zakat, mal (jamaknya amwal), yang sering disebutkan dalam al-Qur’an dan hadits 
Rasulullah,  dapat  diartikan  sebagai  harta,  kekayaan,  sesuatu  yang  dimiliki,  dan 
sejenisnya.  Dalam terminologi  Arab,  harta  (mal) adalah  segala  sesuatu yang diinginkan 
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sekali oleh manusia menyimpan dan memilikinya. Dengan demikian, unta, sapi, kambing, 
kelapa,  emas,  dan  perak  adalah  kekayaan/harta.  Oleh  karena  itu,  ensiklopedia-
ensiklopedia  Arab,  misalnya  al-Qamus  al-Muhith karangan  Najmuddin  al-Firuzabadi 
ataupun Lisan al-Arab karangan Ibnu Manzhur, menyebutkan harta (mal) adalah segala 
sesuatu yang dimiliki.  Orang-orang desa (Badui)  sering menghubungkannya dengan 
ternak dan orang-orang kota sering menghubungkannya dengan emas dan perak, tetapi 
semuanya adalah kekayaan/harta (mal). Ibnu Asyr mengatakan bahwa pada mulanya, 
harta (mal) berarti emas dan perak, tetapi kemudian berubah pengertian menjadi segala  
barang yang disimpan dan dimiliki.

Dengan  demikian,  harta  adalah  segala  sesuatu  yang  dimiliki  seseorang, 
berwujud nyata dan dapat dimanfaatkan, baik berupa benda maupun jasa.

Di dalam al-Qur’an seringkali dijumpai ayat tentang jihad menggunakan harta 
dan  jiwa  dalam  satu  rangkaian,  namun  jihad  menggunakan  harta  senantiasa  lebih 
didahulukan  penyebutannya,  kecuali  surah  at-Taubah;111.  Adakah  hikmah  yang 
terkandung di balik ini?

Dalam  bukunya,  Dr.  Kamil  Salamah  mengungkapkannya,  “Sesungguhnya, 
didahulukan  jihad  bil-mal ‘dengan  harta’  daripada  jihad  bin-nafs  ‘dengan  jiwa’ 
disebabkan harta itu kecintaan jiwa dan mengeluarkannya sangat menyusahkan jiwa, 
dan  jiwa  itu  cenderung  mencintai  harta  dan  menyukainya.  Kadang-kadang,  jihad 
dengan harta itu sangat diperlukan pada waktu peperangan, begitu pula di luar waktu 
peperangan  harta  diperlukan  untuk  menghadapi  dan  mempertakuti  pihak  musuh 
untuk menyebarkan dinul Islam”. (Ayat al-Jihad fi al-Qur’an al-Karim, hlm.39)

Hakikat Harta
1. Harta Milik Allah SWT

Pada hakikatnya, semua yang ada di langit dan di bumi hanyalah milik Allah 
SWT, baik harta benda maupun diri manusia. Seorang muslim yang telah mengikrarkan 
syahadat la ilaha illallah, tidak ada alas an sama sekali untuk menolak hakikat ini, karena 
syahadat itu sendiri mengandung makna bahwa tidak ada yang memiliki kecuali Allah 
semata (la  maalika  illallah),  mengandung konsekwensi  logis  bahwa hanya Allah yang 
memiliki seluruh yang ada di langit dan di bumi. Dialah yang Mahakuasa atas segala 
sesuatu sebagai Pemilik Tunggal, sebagaimana disebutkan al-Qur’an:

“Dan, kepunyaan Allahlah segala yang ada di langit dan di bumi, dan sungguh Kami  
telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu; bertaqwalah kepada  
Allah. Tetapi, jika kamu kafir maka (ketahuilah), sesungguhnya apa yang di langit dan apa yang  
di bumi hanyalah kepunyaan Allah, dan Allah Mahakaya lagi Mahaterpuji.” (an-Nisaa’:131)

Jadi,  harta  benda  yang  ada  pada  manusia  adalah  milik  Allah  yang 
dititipkan/diamanatkan pengelolaannya kepada manusia sebagai wakil Allah di muka 
bumi yang akan memakmurkannya. Dalam hal ini, manusia tidak berhak menggunakan 
harta titipan itu sembarangan menerut kehendaknya, tatapi harus mengikuti petunjuk-
petunjuk  yang  telah  digariskan  Pemilik  Tunggal,  Allah  SWT.  Manusia  dapat 
menggunakannya  setelah  mendapat  izin  dari  Allah  SWT.  Suatu  kecongkakan  dan 
kesombongan  besar  jika  manusia  menggunakan  amanat  Allah  tersebut  di  luar 
ketentuan-Nya,  apalagi  amanat  ini  digunakan  untuk  menyebar  fitnah,  menghalang-
halangi manusia menuju keridhaan Allah. Karenanya, segala bentuk penggunaan harta 
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di muka bumi ini harus sesuai dengan kehendak Allah, yang telah diatur dalam riralah 
yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad saw., dengan kaidah-kaidah yang jelas 
dan pasti. Jika manusia mengikuti petunjuk-petunjuk ini, akan terjadi kedamaian dan 
keadilan di muka bumi ini. Sebaliknya, jika mereka berpaling, akan timbul fitnah dan 
kerusakan  besar  padanya.  Segala  yang  diperbuat  manusia  atas  amanat  ini  akan 
dipertanggungjawabkan  kepada  Allah  sebagai  pemilik  dan  pemberi  amanat.  Jika 
mereka menjalankannya sesuai dengan kehendak Allah, mereka akan mendapat balasan 
yang baik. Sebaliknya, jika mereka menyimpang, akan diazab Allah.

Manusia  yang  merasa  dirinyalah  yang  memiliki  harta  benda  sebagai  hak 
tunggalnya, kemudian berbuat semaunya, memboros-boroskan amanat tersebut tanpa 
memperhatikan petunjuk-petunjuk Allah SWT, sesunggunya ia telah digolongkan telah 
berbuat  syirik,  yakni menyekutukan Allah dengan dirinya dalam pemilikan harta ini. 
Ketahuilah,  sesungguhnya syirik adalah dosa yang tak terampuni.  Manusia-manusia 
congkak semacam ini tidak menyadari bahwa ketika mereka lahir di muka bumi, tidak 
selembar benangpun menyertainya.  Karena kasih saying Allah,  ia diberi harta untuk 
kebahagiannya,  tetapi  setelah  ia  memiliki  harta  itu,  ia  mengingkarinya,  bahkan 
mengklaim sebagai  pemilik  tunggalnya,  mengeyampingkan hak-hak Allah yang ada 
pada hartanya. Sesungguhnya Allah Makakuasa memberi dan mencabut nikmat-Nya 
dari  hamba-Nya. Dialah pemilik tunggal seluruh harta di  muka bumi ini dan hanya 
Dialah yang berhak mengatur penggunaannya. Berbahagialah manusia yang mengikuti 
petunjuk-Nya dan celakalah yang mengingkarinya.

Inilah  hakikat  harta  yang  harus  Anda  fahami  dalam-dalam  sebagai  seorang 
entrepreneur muslim. Walaupun Anda telah bersusah payah mengeluarkan segala daya 
upaya untuk memperoleh harta dengan jalan usaha yang halal, maka ketahuilah harta 
yang Anda peroleh itu bukan milik Anda yang akan Anda nikmati, Anda distribusikan 
atau  Anda  gunakan  untuk  berfoya-foya  sekehendak  hati  Anda.  Harta  yang  Anda 
peroleh,  berapun besar dan jumlahnya, bahkan diri Anda sendiri  adalah milik Allah 
Sang  Penguasa  alam Yang Mahakaya  lagi  Mahaperkasa.  IAnda hanyalah pemegang 
amanat, penerima titipan yang akan mengelola harta tersebut sesuai dengan kehendak 
pemiliknya. Karena harta yang ada pada Anda adalah milik Allah, maka Anda akan 
diminta pertanggungjawaban kelak, darimanakah Anda memperoleh harta tersebut dan 
kemanakah  Anda  distribusikan.  Inilah  yang  dikatakan  sebagai  keimanan  yang 
berhubungan dengan masalah Tauhid kepada Allah, yaitu mengesakan, menunggalkan 
Allah dalam hal kepemilikan harta, yang oleh para ahli  ilmu Tauhid sering disebuat 
sebagai Tauhid Mulkiyyah, tauhid yang berhubungan dengan ketunggalan Allah sebagai 
Pemilik segala sesuatu. Di antara salah satu pengertian syahadat yang Anda ucapkan, la  
ilaha illallah, berarti Tidak ada Yang Memiliki, kecuali hanya Allah SWT.

Jika Anda memahami hakikat ini dan telah berupaya mendapatkan harta dengan 
cara yang halal, menggunakannya sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya, maka 
selamat  !!!,  Anda  termasuk  seorang  entrepreneur  muslim  yang  akan  disandingkan 
dengan orang-orang terpilih dan mulia di syurga, bersama dengan para Nabi, orang-
orang yang syahid dan orang-orang yang beramal soleh. Teruslah berusaha meluruskan 
niat Anda, bahwa harta yang Anda peroleh dan miliki adalah milik Allah, sedangkan 
Anda hanyalah pengelolanya.
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2. Harta Sebagai Ujian
Harta benda yang diberikan Allah kepada manusia adalah ujian baginya, apakah 

ia bersyukur atau ingkar atas nikmat yang diberikan kepadanya. Setelah memperoleh, 
apakah rela dikorbankannya di jalan Allah demi kebaikannya.

“Kamu sungguh-sungguh akan diuji  terhadap hartamu dan dirimu….”.  (Ali  Imron: 
186)

“Sesungguhnya Kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya,  
agar Kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya.” (al-Kahfi:7)

Sesungguhnya, semua yang dijadikan Allah di muka bumi ini, termasuk harta 
benda,  adalah  sebagai  ujian  bagi  manusia.  Apakah  dengan diberikan  atau  tidaknya 
harta itu, ia termasuk orang-orang yang bersyukur atau ingkar. Pada hakikatnya, Allah 
SWT memberikan ujian kepada manusia untuk lebih meningkatkan derajat keimanan 
dan  amal   yang  ada  padanya.  Dengan  ujian-ujian  yang  diberikan  kepadanya, 
diharapkan menjadi manusia yang sempurna (insan kamil). 

Dalam  terminologi  bahasa  Arab,  fitnah yang  disebutkan  pada  ayat  tersebut 
bermakna  ‘pemurnian’.  Jika  ada  emas  terkumpul  dengan  batu,  pasir  dan  Lumpur, 
proses  pemurnian  emas  agar  menjadi  murni  disebut  fitnah.  Jadi,  Allah  memberikan 
harta sebagai fitnah (ujian), menghendaki agar manusia menjadi murni dalam fitrahnya, 
sesuai  dengan hakikat  diciptakannya  sebagai  hamba Allah  dan khalifah  Allah  yang 
mukhlis. Akan tetapi, sedikit sekali manusia yang mengetahui hakikat ini. Kebanyakan 
mereka beranggapan bahwa harta benda adalah nikmat hidup yang harus dinikmati 
sepuas-puasnya tanpa menghiaraukan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan Allah dan 
Rasul-Nya. Berapa banyak manusia yang telah diberikan harta berlimpah ruah, namun 
tidak digunakan sebagaimana mestinya. Karena mereka tidak menyadari bahwa dirinya 
sedang diuji, dimurnikan, tentulah tidak akan lulus dari ujian tersebut dan tidak sampai 
pada  derajat  manusia  sempurna  (insan  kamil) yang  dikehendaki  Allah  SWT.  Jadilah 
mereka manusia-manusia rendah.

Materi ujian yang satu ini memang sangat memukau, penuh dengan keindahan 
dan  kenikmatan.  Dengan  melimpah  ruahnya  harta,  terkadang  manusia  lupa  bahwa 
dirinya  sedang  menghadapi  ujian  yang  akan  menentukan  derajatnya  di  sisi  Allah. 
Semakin banyak harta yang dimilikinya, sebagai ujian baginya, biasanya semakin sulit 
ia  keluarkan  kembali,  terutama  untuk  tujuan  kebaikan.  Ia  merasa  takut  dan  cemas 
bahwa hartanya akan berkurang, kemudian digenggamnyalah erat-erat  sambil terus 
menumpuk-numpuk harta sebanyak-banyaknya. Al-Qur’an telah mengabadikan kisah 
Qarun di zaman Nabi Musa as.  Sebagai  I’tibar  bagi seluruh manusia.  Qarun adalah 
seorang hartawan yang lupa daratan karena harta  bendanya.  Demikianlah,  biasanya 
manusia  tidak  mampu  menghadapi  ujian  harta  ini.  Justru,  karena  banyak  hartalah 
kebanyakan  manusia  ingkar  dan  lupa  diri.  Rasulullah  saw.  Telah  mengingatkan 
umatnya,

“ Demi Allah, bukanlah kemiskinan yang saya takutkan atas kamu, tetapi saya takut  
kalau dunia ini terhampar luas bagimu, sebagaimana telah terhampar pada orang-orang sebelum  
kamu,  kemudian  kamu  berlomba-lomba  sebagaimana  mereka  dan  membinasakan  kamu  
sebagaimana  telah  membinasakan  mereka.” (HR Bukhari-Muslim dari  Amru bin  Auf  al- 
Anshari) 
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Sesungguhnya,   harta  benda  adalah  ujian  yang  sangat  berat  bagi  manusia. 
Dengan melimpah ruahnya harta berarti  telah melimpah ruahnya ujian yang datang 
kepadanya.  Semua  itu  akan  dipertanyakan  dan  dipertanggungjawabkan,  dari  mana 
datangnya dan untuk apa pemanfaatannya.  Ketika  seorang yang beriman menerima 
harta, terbayang olehnya fitnah dari Allah, apakah dengan datangnya harta ini ia tetap 
istiqamah di jalan Allah atau tidak, bertambah atau berkurangkah amalnya dalam islam. 
Karenanya, tidak mengherankan jika Rasulullah dan para sahabat yang telah di jamin 
keselamatannya oleh Allah, senantiasa berdoa agar selalu bersama-sama dengan orang-
orang  fakir  dan  dibangkitkan  bersama-sama  orang-orang  fakir  pula  karena 
sesungguhnya  kebanyakan  isi  surga  adalah  orang-orang  fakir.  Beratnya  ujian  harta 
inilah yang mendorong para generasi terdahulu takut menjadi hartawan dan memilih 
pola  hidup  zuhud.  Semua  harta  yang  ada  pada  mereka  dikeluarkan  untuk 
diperjuangkan di jalan Allah. Mereka benar-benar faham makna ucapan Rasul-Nya,

“Aku tidak senang seumpamanya aku mempunyai  emas sebesar  bukit  Uhud itu dan 
masih tinggal padaku sampai tiga hari sedinar, kecuali kalau yang tinggal itu untuk membayar  
utang, kecuali untuk kubagi-bagikan kepada hamba Allah ke kanan-kiri dan ke muka ke belakang.  
“Nabi  kemudian  berjalan  dan berkata,  “Ingatlah,  orang  yang banyak  harta  itu  yang paling  
sedikit  pahalanya  di  akhirat  kecuali  yang  mengeluarkan  hartanya  ke  kanan-kiri,  ke  muka-
belakang, tetapi sedikit sekali yang demikian itu.” (HR Bukhari-Muslim dari Abu Dzarr r.a)

Dengan  demikian,  bukan  berarti  kaum  muslimin  harus  fakir  dengan  segala 
kekurangannya, menolak harta yang datang padanya, namun Islam menghendaki agar 
umatnya mempergunakan harta yang dititipkan Allah itu sesuai dengan kehendak-Nya. 
Kaum muslimin bahkan diperintahkan agar menjadi orang-orang yang berharta supaya 
mereka dapat menginfakkan hartanya dijalan Allah. Hal ini karena Islam memandang 
mulia tangan di atas (pemberi harta) dari pada tangan di bawah (penerima harta), apa 
lagi  pada  saat  seperti  sekarang  ini  dimana segala  sesuatu  memerlukan harta  untuk 
mencapainya, termasuk tujuan suci perjuangan Islam. Tidak mungkin tujuan mulia itu 
akan  tercapai  tanpa  adanya  harta  benda  yang  cukup  untuk  menopangnya.  Itulah 
sebabnya,  wajib ada diantara kaum muslim yang berharta agar dapat menginfakkan 
hartanya di jalan Allah.

Seseorang yang menyadari bahwa dirinya tengah diuji  dengan harta,  ia tidak 
akan menumpuk-numpuk harta untuk kepentingannya sendiri,  ia yakin bahwa harta 
adalah sarana yang diberikan Allah untuk melancarkan dan memperbanyak nilai amal 
salehnya.  Bagaimana  pun  juga,  seorang  hartawan  beriman  dapat  berbuat  banyak 
dengan  hartanya  dibandingkan  dengan  yang  miskin.  Dengan  hartanya,  ia  dapat 
memperkuat barisan perjuangan Islam sebagaimana yang telah dicontohkan Rasulullah, 
Khadijah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, dan lain-lainnya. Karena 
pemahaman  mereka  yang  mendalam  tentang  hakikat  harta  ini,  mereka 
mengeluarkannya untuk perjuangan Islam dan diantara mereka ada yang sampai jatuh 
miskin. Mereka miskin bukan berarti mereka tidak bisa kaya, seperti Umar r.a. Ketika 
menjadi  seorang  khalifah,  ketika  kerajaan-kerajaan  besar  dan  kaya  takluk  dibawah 
kekuasaannya, termasuk Persia yang dikenal kaya raya dan memiliki istana megah. Jika 
Umar  ingin  membangun  istana  megah,  menumpuk  kekayaan  dengan  segala 
kebesarannya, ia pasti mampu karena kekayaan Islam saat itu memungkinkan, tetapi 
kanyataannya  Umar  tetap  di  rumah  sempitnya,  kekurangan  makan,  baju  penuh 
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tambalan,  dan  sangat  sederhana  pola  hidupnya.  Demikianlah,  ia  telah  dididik 
pembinanya, Muhammad Rasulullah, sebagai hamba Allah yang lebih mengutamakan 
kemewahan  akhirat  daripada  dunia  fana,  dengan  semboyan,  “Ya  Allah,  tiadalah  
kehidupan  abadi  kecuali  kehidupan  akhirat.”  Mereka  mengorbankan  seluruh  harta 
bendanya,  mereka  kekang  hawa  nafsunya  semata-mata  untuk  mendapatkan 
kebahagiaan  di  akhirat.  Mereka  benar-benar  memahami  hakikat  harta  sebagai  ujian, 
sebagaimana yang diajarkan Rasul mereka,

“Setiap umat mempunyai fitnah (ujian) dan ujian umatku adalah harta benda.” (HR At-
Tirmidzi)

Sebagai seorang entrepreneur muslim, Anda harus memahami bahwa harta yang 
Anda sudah peroleh adalah ujian buat Anda. Apakah dengan harta benda yang Anda 
peroleh,  kesempurnaan  Anda  akan  meningkat,  keimanan  dan  ketaqwaan  Anda 
bertambah  mantap,  perjuangan  Anda  bertambah  luas  dan  Anda  menjadi  manusia 
unggul  sebagaimana  para  sahabat  Rasul  yang  telah  menunjukkan  keagungannya 
dengan harta  yang diperolehnya.  Anda diwajibkan untuk mencari  harta  benda,  tapi 
bukan untuk Anda gunakan,  tapi  untuk Anda jadikan sebagai  batu loncatan dalam 
menggapai  keutamaan dari  Allah.  Anda  jangan seperti  Qarun,  manusia  yang diberi 
amanat Allah dengan harta yang melimpah, namun harta titipan itu digunakan untuk 
kepentingan dirinya, akibatnya harta itu menjadi bencana baginya. Anda jadikan harta 
sebagai penguji Anda, yang akan meningkatkan kualitas Anda.

3. Harta Adalah Bagian Kehidupan Dunia
Harta  benda  yang  dimiliki  manusia  di  muka  bumi  ini  adalah  bagian  dari 

kehidupan dunia (hayatud-dunya), sebagaimana disebutkan Allah yang artinya :
“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini,  

yaitu  :  wanita-wanita,  anak-anak,  harta  yang  banyak  dari  jenis  emas,  perak,  kuda  pilihan,  
binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia; dan disisi Allah  
lah tempat kembali yang baik (surga).” (Ali Imran : 14)

Menurut  konteks  ajaran  Islam,  kehidupan  dunia  (hayatud-dunya) memiliki 
karakteristik  khas  yang membedakannya  dengan kehidupan akhirat  (hayatul-akhirat). 
Harta benda yang dimiliki seseorang adalah bagian dari kehidupan dunia ini. Dengan 
demikian, harta memiliki karakteristik yang sama dengan kehidupan dunia. Diantara 
kehidupan  dunia  itu  adalah  seperti  yang  digambarkan  Allah  dan  Rasul-Nya,  yaitu 
sebagai berikut.

a. Seperti Tumbuhan Subur Yang Kemudian Hancur punah
“Sesungguhnya, perumpamaan kehidupan duniawi itu adalah seperti air (hujan) yang 

kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah dengan suburnya karena air itu tanaman-tanaman  
bumi, diantaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak. Hingga apabila bumi itu  
telah  sempurna  keindahannya  dan  memakai  (pula)  perhiasannya,  dan  pemilik-pemiliknya  
mengira bahwa mereka pasti menguasainya, tiba-tiba datanglah kepadanya azab Kami diwaktu  
malam atau siang, lalu Kami jadikan (tanaman-tanamannya) laksana tanaman-tanaman yang  
sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah Kami jelaskan tanda-
tanda kekuasaan (Kami) kepada orang-orang yang berfikir.” (Yunus : 24 )
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“Dan berilah perumpamaan kepada mereka (manusia), kehidupan dunia adalah sebagai  
air hujan yang Kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di  
muka bumi, kemudian tumbuh-tumbuhan menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan,  
adalah  Allah  maha  kuasa  atas  segala  sesuatu.  Hak  harta  dan  anak-anak  adalah  perhiasan 
kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya disisi  
Tuhanmu serta menjadi lebih baik untuk menjadi harapan.” (al-Kahfi : 45 – 46)

Kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sangat menyenangkan bagi orang-
orang tertentu,  terutama mereka yang memiliki kedudukan, jabatan,  dan harta yang 
berlimpah ruah. Dengan harta yang dimilikinya, manusia dapat mencari segala bentuk 
kepuasan  dunia  yang  tiada  batasnya.  Mereka  dapat  membangun  rumah  mewah, 
membeli  kendaraan  canggih,  membangun  peradaban  yang  menyenangkan  hatinya, 
ataupun membeli wanita-wanita pemuas kebutuhan nafsu syahwatnya.

Sebenarnya,  kehidupan  dunia  itu  seperti  pepohonan  yang  subur,  indah, 
memberi  kesenagan  bagi  yang memandangnya,  bahkan memperdaya  mereka,  tetapi 
pada suatu saat pohon itu pasti akan mati, punah, dan hilanglah segala keindahannya. 
Demikianlah hakikat kehidupan di dunia ini, sangat indah, mempesona, namun suatu 
saat pasti  akan sirna,  tidak akan kekal.  Setiap orang pasti  akan meninggalkan dunia 
yang disenanginya karena kehidupan dunia adalah kehidupan yang sangat sementara, 
ibarat  peristirahatan  para  pengelana.  Perumpamaan  terhadap  harta  dan  kehidupan 
dunia seperti  ini adalah agar mereka yang menggenggamnya sadar akan hakikat ini 
bahwa  harta  yang  dimilikinya  akan  punah,  kemudian  tidak  ragu-ragu  untuk 
memanfaatkannya  pada  kebajikan  yang  akan  mengantarkan  mereka  kepada 
kebahagiaan.  Jika  dunia  tidak  meninggalkan  mereka,  mereka  pasti  yang  akan 
meninggalkannya  ketika  mati.  Terhadap sesuatu  yang  sudah pasti  hilang,  mengapa 
mesti  berat  memberikannya  di  jalan  Allah,  agar  hilangnya  mendatangkan  manfaat 
kepada  yang  telah  memegangnya  dan  mendatangkan  kebahagiaan  dalam 
kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

b. Seperti Mainan dan Senda Gurau serta Kesenangan Yang Memperdaya 
“Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu 

yang  melalaikan,  perhiasan,  dan  bermegah-megah  antara  kamu  serta  berbangga-banggaan  
tentang banyaknya  harta  dan anak,  seperti  hujan yang tanaman-tanamannya  mengagumkan  
para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian  
menjadi  hancur.  Dan, di akhirat  (nanti)  ada azab yang keras dan ampunan dari  Allah serta  
keridhaan-Nya. Dan, kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.” (al-
Hadiid : 20)

“Dan,  tiadalah  kehidupan  dunia  ini  melainkan  senda  gurau  dan  main-main.  Dan,  
sesungguhnya  akhirat  itulah  yang  sebenarnya  kehidupan,  kalau  mereka  mengetahui.” (al-
Ankabuut : 64)

Kehidupan dunia ini  ibarat  panggung sandiwara,  yang setiap orang bermain 
sesuai dengan perannya. Kehidupan dunia adalah permainan, bukan kehidupan yang 
sebenarnya.  Jika  orang  memandang  dunia  ini  adalah  kehidupan  yang  sebenarnya, 
berarti ia mengatakan bahwa sandiwara adalah kehidupan yang sebenarnya. Sandiwara 
adalah  sandiwara,  sebuah  permainan  yang  diatur  oleh  sang  sutradara,  babak  demi 
babak.  Ketika  seluruh  babak  berakhir  para  pemain  akan  memulai  kehidupan  yang 
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sebenarnya, bukan sebagai pemain sandiwara lagi. Babak terakhir kehidupan manusia 
adalah ketika dia menemui ajalnya; pada saat itulah dia akan memulai kehidupannya 
yang sebenarnya, kehidupan yang kekal abadi, sesuai dengan watak aslinya dan bukan 
sebagai pemain sandiwara. 

Kehidupan  dunia  termasuk  harta  benda  yang  dimiliki  manusia,  adalah 
permainan, senda gurau, dan sandiwara. Ketika hidup di dunia, manusia dihiasi harta 
dan benda yang menyenangkannya, ibarat seorang artis yang bermain di panggung dan 
arena yang megah, namun ketika mati, ia tidak membawa harta benda, tidak membawa 
rumah besar, mobil mewah, dan segala harta kekayaan yang dimilikinya di dunia; ia 
mati meninggalkan semua hartanya, seperti sang pemain sandiwara yang meninggalkan 
panggung tanpa membawa perlengkapan permainannya Karena dia hanyalah seorang 
pemain sandiwara, bukan sang pemilik panggung sandiwara. Manusia akan kembali 
dengan  amalnya  dan  meninggalkan  panggung  sandiwaranya  di  dunia  yang  akan 
digunakan oleh artis lainnya.

Mereka  yang sadar  akan hakikat  ini  pasti  akan menggunakan apa  yang ada 
padanya di jalan Allah, agar mereka mendapat kehidupan yang bahagia. Jika kehidupan 
dunia ini adalah sandiwara, Allah sang pencipta adalah sutradara yang mengatur skrip 
manusia. Jika para artis bermain sesuai dengan skrip yang telah disusun sutradaranya, 
pasti  akan mendapat imbalan,  dan sebaliknya jika bermain di  luar skrip,  pasti  akan 
mendapat kemurkaan sutradaranya. Allah akan membalas manusia sesuai dengan apa 
yang dilakukannya.

c. Dunia Indah dan Manis
Abu Said al-Khudri r.a. berkata, “Telah berkata Rasulullah saw; ‘sesungguhnya, dunia  

ini  indah  dan  manis,  dan Allah  akan  menyerahkannya  kepada  mu,  maka  Dia  akan  melihat  
bagaimana kamu berbuat kepada-Nya. Karenanya, hati-hatilah kamu dari godaan dunia.’” (HR 
Muslim)

Sesungguhnya, tidak dapat disangkal bahwa kehidupan dunia itu sangat indah 
dan manis, menyenangkan dan membahagiakan. Jika manusia telah memperoleh dunia, 
baik berupa harta kekayaan, rumah besar, kebun luas, kendaraan canggih maupun istri 
cantik,  ia  akan merasakan betapa indah dan manisnya kehidupan ini.  Manusia akan 
merasa berat untuk meninggalkannya karena sifatnya yang indah dan menyenangkan. 
Karenanya,  manusia  harus  berhati-hati  terhadap  keindahan  dan  kemanisan  dunia, 
jangan sampai mereka terlena, lupa daratan dan tidak menghiraukan kehidupan abadi 
sesudahnya. Sesungguhnya, Sang Pencipta menjadikan kehidupan dunia ini indah dan 
manis  agar  manusia  membuat  persiapan  sebanyak-banyaknya  dalam  menempuh 
kehidupan  abadi  mereka  kelak.  Kehidupan  dunia  yang  indah  dan  manis  ini  perlu 
dijadikan sarana untuk mencapai kehidupan yang bahagia, baik di dunia maupun di 
akhirat.

d. Seperti Bangkai Kambing dan Nilainya Sesayap Nyamuk
Dari  Jabir  r.a;  Dia berkata,  “Ketika  Rasulullah saw berjalan di  pasar  dan dikelilingi  

orang,  tiba-tiba  menemukan  bangkai  kambing  yang  kecil  telinganya,  lalu  beliau  bertanya,  
‘Siapakah yang mau membeli ini dengan sedirham? Mereka menjawab, ‘Tiada yang suka itu dan 
buat apakah itu.’ Nabi bertanya, ‘Sukakah kalau ini diberikan kepadamu cuma-cuma?’ Mereka  
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menjawab, ‘Demi Allah. Andaikan masih hidup, ia pun cacat, apalagi ia sudah menjadi bangkai.’  
Nabi saw kemudian berkata, ‘Demi Allah. Sesungguhnya, dunia ini lebih hina dalam pandangan  
Allah daripada bangkai ini bagimu.’” (HR Muslim)

Dari Sahail  bin Sa’ad as-Sa’idi  r.a.,  ia  berkata,  “Rasulullah telah berkata,  ‘Andaikan  
dunia ini bernilai di sisi Allah sebesar sayap nyamuk maka tidak akan diberikannya kepada orang  
kafir walau seteguk air.’” (HR at-Tirmidzi)

Pada  hakikatnya,  kehidupan  dunia  dan  segala  yang  menyertainya  tidak  ada 
harganya ketika manusia sudah mati.  Ketika manusia tidak dapat menjadikan dunia 
sebagai  sarana  untuk  mencapai  ketinggian  martabatnya,  dunia  dan  segala 
kehidupannya  tidak  berarti  apa-apa  lagi  baginya;  sekalipun  dibandingkan  dengan 
bangkai,  tidak akan ada  harganya karena  tidak  akan menyelamatkan manusia  yang 
memilikinya.  Dunia  akan  beharga  apabila  dapat  mendatangkan  kebahagiaan  dan 
keselamatan bagi manusia. Walaupun demikian, bukan berarti dunia ini tidak bernilai 
dan tidak perlu dikejar dan dicari oleh kaum muslimin, bahkan Islam memerintahkan 
pengikutnya menjadi orang-orang kaya yang mampu mengeluarkan hartanya di jalan 
Allah.  Pada  hakikatnya,  perintah  jihad  dengan  harta  mengandung  perintah  untuk 
mencari harta sebanyak-banyaknya agar dapat dikeluarkan dalam jihad fi sabilillah. Jika 
seorang tidak kaya dan tidak memiliki harta benda, apa yang akan dikeluarkannya pada 
jihad fi sabilillah. Jadi, pengertian di atas adalah peringatan kepada mereka yang sudah 
memegang harta,  yang telah memiliki  harta.  Karenanya,  keluarkanlah di  jalan Allah 
harta benda yang tidak beharga itu,  yang harganya tidak lebih dari sekadar bangkai 
kambing  dan  sesayap  nyamuk,  agar  mendapat  kemenangan  dan  keberuntungan  di 
dunia dan akhirat.

e. Penjara bagi Mukmin
Abu Hurairah r.a berkata bahwa Rasulullah bersabda, “Dunia ini bagaikan penjara bagi  

orang-orang mukmin dan bagaikan surga orang-orang kafir.” (HR Muslim)
Bagi seorang yang telah menyerahkan hidupnya kepada Allah, kehidupan dunia 

dan segala yang menyertainya adalah seperti penjara, kehidupan yang penuh dengan 
keterbatasan, keterikatan, kesusahan, kesedihan, dan sejenisnya. Hal ini karena Islam, 
dengan  segala  peraturan  hidup  dan  hukum  yang  diturunkan-Nya,  bertujuan  untuk 
menciptakan manusia unggul yang memiliki segala keutamaan, baik keutamaan moral 
spiritual  maupun  lainnya,  yang  akhirnya  akan  membimbing  manusia  menuju 
kebahagiaan sejati, baik di dunia maupun di akhirat. Untuk mencapai tujuan tersebut, 
diperlukan peraturan dan hukum yang mengikat dan membatasi tingkah laku manusia 
dengan ukuran-ukuran kebaikan yang diturunkan oleh Yang Maha baik. Penjara yang 
penuh  dengan  peraturan  dan  hukum  inilah  yang  nantinya  akan  melahirkan 
kebahagiaan  pada  manusia.  Kehidupan  di  hutan  belantara  ala  binatang  buas  yang 
saling memangsa adalah contoh nyata, sedangkan manusia dapat berperilaku melebihi 
binatang. Jadi, mereka memerlukan penjara.

f. Dunia Terkutuk
Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, “Saya telah mendengar Rasulullah saw. bersabda,  

‘Ingatlah  bahwa  dunia  terkutuk  dan  semua  yang  ada  di  dalamnya  juga  terkutuk  kecuali  
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dzikrullah dan segala yang serupa dan sederajat dengan itu, dan orang alim yang mengerti dan  
orang yang mempelajari.’” (HR at-Tirmidzi)

Kehidupan dunia dan apa yang ada padanya adalah terkutuk, termasuk harta 
benda,  rumah,  kendaraan,  dan  lainnya  jika  tidak  dijadikan  sebagai  sarana  untuk 
mendekatkan diri  kepada Allah menuju kehidupan yang lebih tinggi dan sempurna. 
Harta  benda  yang  dijadikan  sarana  untuk  menjauhkan  diri  dari  Allah,  harta  yang 
dijadikan sarana untuk membawa manusia ke lembah kebinasaan, harta yang disimpan 
dan tidak dikeluarkan untuk kepentingan di jalan Allah, harta yang didapat dari hasil 
korupsi,  dan  yang sejenisnya  adalah  kehidupan dunia  yang terkutuk  dan terlaknat. 
Kehidupan  dunia  dan  apa  yang  ada  padanya  akan  terlepas  dari  kutukan  apabila 
dijadikan sebagai sarana untuk mendekatkan manusia kepada Allah.

Demikianlah  sebagian  dari  karakteristik  dunia,  termasuk  harta  benda.  Yang 
menjadi permasalahan sekarang adalah bagaimana sikap manusia dalam menghadapi 
dunia dengan ciri khasnya itu, apakah mereka terbuai oleh segala kenikmatannya tanpa 
memperhatikan hakikat dan apa yang harus diperbuatnya. Allah telah memperingatkan 
manusia agar menempatkan dunia dan kehidupannya pada tempat dan proporsinya. 
Jangan  sampai  orang-orang  beriman  terpedaya  dan  diperdaya  oleh  kemanisan 
kehidupan dunia dan apa yang ada padanya.  Kehidupan dunia ini  wajib dikuasai 
sebanyak mungkin dan mampu diperoleh dengan cara-cara  yang telah digariskan 
Allah  dan  Rasul-Nya,  bukannya  dihindari  atau  dijauhi  sehingga  dikuasai  oleh 
musuh-musuh Islam yang menjadikan sebagai alat untuk menghancurkan Islam dan 
umatnya. 

Karena ada anggapan bahwa dunia merupakan milik orang kafir, dengan dalil 
bahwa  Islam  melarang  umatnya  memiliki  kekayaan  dan  mendukung  kemiskinan, 
mereka menyerahkannya kepada orang kafir.  Perlu ditegaskan bahwa pemikiran ini 
sesat,  bertentangan dengan sunnah Rasulullah, dan sangat membahayakan eksistensi 
Islam.  Islam  bahkan  memberikan  dukungan  moral  bagi  mereka  yang  berkeinginan 
untuk menguasai perbendaharaan dunia dan wajib didukung dengan kemampuan yang 
ada,  dengan  harapan  akan  dijadikan  alat  untuk  memperjuangkan  tegaknya  kalimat 
Allah  di  muka  bumi.  Tanpa  harta  yang  mencukupi,  perjuangan  akan  mengalami 
hambatan.  Perjuangan  tersuci  dalam  Islam,  yaitu  perjuangan  pejuang  tersuci  dan 
teragung dalam Islam, Rasulullah dan para sahabatnya, memerlukan dukungan harta 
dalam pelaksanaannya, sebagaimana dibuktikan sejarah.

4. Harta adalah Sarana Propaganda Setan
Harta  benda  adalah  salah  satu  diantara  sarana-sarana  yang  digunakan setan 

untuk memalingkan manusia dari jalan Allah. Dengan harta ini, setan menakut-nakuti 
manusia dengan kefakiran, kemiskinan, kesusahan, ketelantaran dan kekurangan jika 
mereka  mengeluarkan  hartanya  di  jalan  Allah  untuk  kebaikan  di  akhiratnya, 
sebagaimana disebutkan Al-Qur’an yang artinya :

“Setan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu  
berbuat  kejahatan  (kikir);  sedangkan  Allah  menjanjikan  untukmu  ampunan  dari-Nya  dan 
karunia. Dan, Allah maha luas (karunia-Nya) lagi maha mengetahui.” (Al-Baqarah : 268)

Dalam sebuah hadist diterangkan tipu daya setan ini’
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“Sesungguhnya setan menunggu anak Adam dibeberapa jalan. Dia menunggu di jalan  
Islam dengan berkata kepadanya, ‘Relakah engkau memilih Islam dengan meninggalkan agama  
asalmu dan agama nenek moyangmu?’  Ia  tidak  memperdulikan,  lalu  ia  masuk  Islam.  Setan  
kemudian menunggunya di jalan hijrah. Setan berkata kepadanya, ‘Akankah engkau berhijrah  
dengan meninggalkan negeri dan langitmu?’ Ia tidak memperdulikannya, lalu ia berhijrah. Setan 
kemudian menunggumu di  jalan jihad.  Setan berkata  kepadanya,  ‘Beranikah engkau berjihad  
yang berarti  harta akan musnah dan nyawa akan melayang,  dan jika engkau dibunuh, istri-
istrimu akan dinikahi  orang lain  dan harta-hartamu akan dibagi-bagi.’  Akan tetapi,  ia  tidak  
memperdulikannya  lalu ia  terus  berjihad.  ‘Rasulullah  saw.  kemudian berkata,  “Barang siapa  
yang berbuat demikian dan mati wajiblah Allah swt memasukkannya ke surga.” (HR Nasa’i)

Sifat khas setan sejak zaman Adam a.s adalah memalingkan manusia dari jalan 
Allah dan mengarahkannya menuju jalan kesesatan. Salah satu alat yang sangat ampuh 
dalam menjalankan aksinya,  setan masuk melalui  harta.  Setan telah diizinkan Allah 
mengetahui karakter manusia yang amat menyukai harta benda secara berlebih-lebihan, 
kecuali hamba-hamba Allah yang terbimbing wahyu. Sifat manusia yang tamak harta 
inilah yang diasut  oleh setan  sehingga mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan 
harta sebanyak-banyaknya dengan seribu satu cara yang halal  ataupun yang haram. 
Karena bujukan setan yang demikian memikatnya, manusia tidak ragu-ragu menempuh 
cara-cara  batil  untuk  menumpuk  harta.  Setan  terus  menghasutnya  sampai  mereka 
benar-benar  diperbudak  oleh  harta  dan melupakan  kewajiban-kewajibannya  sebagai 
hamba Allah.  Semakin mereka mendapatkan harta  semakin  jauh dari  Allah.  Setelah 
harta tertumpuk, setanpun membisikkan kepada mereka agar menggenggam erat-erat 
yang diperolehnya. Dibisikkanya denga rayuan-rayuan, “Hai manusia, bukankah kamu 
telah bersusah payah mencari harta, menghimpunnya sedikit demi sedikit, tetapi datang 
orang untuk memintanya dengan alasan di jalan Allah. Alangkah ruginya engkau, hai 
manusia,  jika  engkau berikan hartamu itu.  Karena engkau telah mencarinya dengan 
susah  payah,  bersenang-senanglah  sepuasmu  dengan  harta  itu,  jangan  hiraukan 
mereka.” Manusia yang terpedaya oleh bujukan setan ini akan menjadi orang kikir dan 
bakhil,  tidak  mau  mengeluarkan  hartanya  untuk  kepentingan  akhiratnya  sendiri. 
Namun  anehnya,  untuk  berfoya-foya,  mereka  tidak  pernah  menghitung-hitung 
pengeluarannya.

Demikinlah,  harta menjadi sarana yang sangat ampuh bagi propaganda setan 
untuk menggelincirkan manusia menuju Jahannam. Seorang muslim harus menyadari 
hakikat  bahwa  sesuguhnya  propaganda  setan  adalah  lemah  dan  tidak  dapat 
mempengaruhi amalan hamba-hamba Allah yang ikhlas. 

5. Harta Adalah Sarana Mencapai Kemenangan Akhirat    
Harta  benda  dititipkan  Allah  kepada  manusia,  disamping  dapat 

menggelincirkan, dapat pula membawa keselamatan dan kemenangan bagi pemiliknya 
jika  digunakan  sesuai  dengan  peraturan-peraturan  yang telah  ditetapkan  Allah  dan 
Rasul-Nya. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman yang diberikan harta berlebih 
kemudian mereka membelanjakannya di  jalan Allah,  sebagaimana disebutkan dalam 
Al-Qur’an surah at-Taubah ayat 20 yang artinya :
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“Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta  
dan  diri  mereka  adalah  lebih  tinggi  derajatnya  di  sisi  Allah  dan  itulah  orang-orang  yang 
mendapat kemenangan.” (at-Taubah : 20)

“Sesungguhnya,  Allah  telah membeli  dari  orang-orang yang mukmin diri  dan harta  
mereka dengan surga…..” (at-Taubah : 111)

Orang-orang  yang  beriman  telah  diberi  harta  oleh  Allah,  dia  mendapatkan 
tambahan  sarana  dalam  mencapai  kemenangan  akhiratnya.  Bagaimanapun  seorang 
muslim  yang  memiliki  harta  lebih  utama  dibandingkan  dengan  seorang  muslim 
dengan seorang muslim yang miskin, karena dengan hartanya itu, ia dapat berbuat 
banyak untuk hari akhiratnya. Sebuah hadist menggambarkan hal ini,

Dari Abu Hurairah r.a., dia berkata, “Para fakir miskin dari sahabat muhajirin datang  
mengeluh kepada Rasulullah saw, “Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong pahala  
dan tingkat-tingkat yang tinggi serta kesenangan yang abadi (surga). Nabi bertanya, ‘mengapa  
demikian?’ mereka menjawab, mereka shalat sebagaimana kami dan puasa sebagaimana kami,  
dan  mereka  bersedekah  sedangkan  kami  tidak  dapat  bersedekah,  dan  mereka 
memerdekakan  budak  sedangkan  kami  tidak  dapat. ‘Rasulullah  berkata,’Sukakah  saya  
ajarkan kepada kamu amal perbuatan yang dapat mengejar mereka dan tidak ada orang yang 
lebih utama dari kamu kecuali yang berbuat seperti mu. ‘Mereka menjawab, ‘Baik ya Rasulullah,  
‘Nabi berkata, ‘Bacalah tasbih, takbir, dan tahmid setiap selesai shalat 33 kali. ‘Sesudah itu, fakir  
miskin itu mengeluh kepada Rasulullah saw. ‘Ya Rasulullah, saudara-saudara kami orang-orang  
kaya mendengar perbuatan kami,  maka mereka membuat  sebagaimana perbuatan kami.  ‘Nabi  
berkata, ‘Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dikehendaki-Nya.’” 
(HR Bukhari dan Muslim)

Alangkah bahagianya  seorang  muslim yang dikaruniai  harta  yang melimpah 
ruah dan dia dapat membelanjakannya di jalan Allah sebagaimana yang dikehendaki-
Nya. Pengertian hadist di atas tidak diragukan lagi bahwa Allah dan Rasul-Nya sangat 
menghargai  dan  menghormati  orang-orang  yang  diberi  kelebihan  harta  dan 
membelanjakannya di  jalan Allah.  Pengertian ini juga membawa arti  bahwa orang-
orang yang beriman dan berharta memiliki keutamaan daripada orang-orang yang 
beriman yang miskin. Hal ini secara tidak langsung merangsang orang-orang yang 
beriman  agar  mencapai  keutaman  yang  lebih,  yaitu  memiliki  harta  agar  dapat 
dibelanjakan di jalan Allah dan membantu menegakkan Islam. Akan tetapi, berapa 
banyaknya orang-orang yang dapat berbuat seperti itu sebagai perbandingan di zaman 
nabi pun, hal itu sulit dilakukan kecuali oleh orang-orang yang sempurna keimanannya. 
Para  sahabat  sudah dijamin  masuk surga  seperti  Abdurrahman bin  Auf  pun sering 
diingatkan  tentang  masalah  tersebut.  Orang  kaya  seperti  inilah  yang  dikehendaki. 
Dalam sebuah riwayat yang dinukilkan oleh Khalid M. Khalid dalam  Rajal Haula ar-
Rasul, disebutkan,

“Pada  suatu  hari,  bumi  kota  Madinah  seolah-olah  bergetar,  terdengar  suara 
gemuruh dan hiruk-pikuk. Ummul Mu’aiminin Aisyah bertanya, ‘Suara apakah 
yang  hiruk-pikuk.  Apa  yang  telah  terjadi  di  kota  Madinah?’  Orang-orang 
menjawab,  ‘Kafilah  Abdurrahman bin  Auf  baru datang dari  Syam membawa 
barang-barang dagangannya, dengan iring-iringan tujuh ratus unta bermuatan 
penuh membawa sandang pangan dan keperluan-keperluan penduduk.’ Ummul 
Mu’minin  berkata,  ‘Semoga  Allah  melimpahkan  keberkahan-Nya  bagi 
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Abdurrahman bin  Auf  dengan baktinya  di  dunia  serta  pahala  yang besar  di 
akhirat.  ‘Selanjutnya,  beliau  berkata,  ‘Aku  pernah  mendengar  Rasulullah 
bersabda,  ‘Kulihat  Abdurrahman  bin  Auf  masuk  surga  dengan  perlahan-lahan 
merangkak.” Sebelum  iring-iringan unta  berhenti  tali-temali  perniagaan belum 
dilepaskan,  berita  dari  Ummul  Mu’minin  itu  telah  disampaikan  kepadanya. 
Secepat kilat, Abdurrahman bin Auf datang menemui Aisyah dan berkata, ‘Anda 
telah mengingatkan aku dengan sebuah hadist yang tidak pernah kulupakan.’ 
Dia  kemudian  berkata,  ‘Kini,  saksikanlah  bahwa  kafilah  ini  dengan  seluruh 
muatannya berikut kendaraan dan perlengkapannya, kupersembahkan di jalan 
Allah Azza wa Jalla.’  Maka, dibagikanlah muatan tujuh ratus unta itu kepada 
seluruh penduduk Madinah dan sekitarnya sebagai suatu amal yang mulia di 
jalan Allah.”
Jadi orang kaya yang digolongkan mendapat kemenangan adalah seperti pribadi 

Abdurrahman  bin  Auf,  yaitu  membelanjakan  hartan  bendanya  sesuai  dengan  porsi 
yang dikehendaki  Allah dan Rasul-Nya. Adakah lebih mengetahuinya melebihi  para 
sahabat?  Mereka  bukanlah  orang-orang  kaya  yang  berlagak  dermawan 
menyembunyikan kekikirannya, yang sedikit mengeluarkan hartanya, itupun dengan 
berat hati sedangkan untuk konsumsi pribadinya jauh melebihi kebutuhannya. Mereka 
memiliki  harta  bermilyar-milyar,  apakah jika  ia  menginfakkan uang satu  juta  dapat 
dikatakannya telah membelanjakannya hartanya di  jalan Allah sesuai  kehendak-Nya, 
sedangkan  ratusan  juta  digunakan  untuk  berfoya-foya  memuaskan  ambisi  pribadi: 
rumah-rumah  mewah,  peralatannya,  kebutuhannya,  kendaraanya,  dan  seribu  satu 
kehendak nafsu duniawi yang meniru kehidupan kaum borjuis sekuler. Bukan manusia 
tipe ini yang digolongkan mendapat kemenangan, tetapi tipe pribadi Abdurrahman bin 
Auf di ataslah yang dimaksudkan.

Tidak mengherankan, Rasulullah dan para sahabatnya, manusia-manusia agung 
sepanjang sejarah kemanusiaan yang dijamin Allah sebagai  generasi  teladan terbaik, 
memilih hidup sederhana dengan segala kekurangannya. Ini bukan berarti mereka tidak 
mampu  kaya  raya  memiliki  harta  banyak,  seperti  ketika  para  khalifah  memerintah 
sepertiga  dunia  ini  ataupun  para  sahabat  yang  menjadi  gubernur.  Mereka  sangat 
mampu untuk kaya raya dengan jabatannya itu, tetapi karena mereka sangat paham 
akan  hakikat  dunia  ini  dengan  seluk  beluknya  mereka  berbuat  seperti  itu,  hidup 
sederhana  dengan  segala  kekurangannya.  Mereka  membelanjakannya  seluruh  harta 
benda  di  jalan  Allah  untuk  mendapatkan  kenikmatan  surga  yang  tidak  ada 
tandingannya. Mereka menahan segala keinginan hafa nafsu duniawinya; ibarat orang 
yang menabung,  kelak  akan mendapat  jerih  payahnya setelah  tiba  saatnya.  Mereka 
mencari  harta  sebanyak-banyaknya  di  dunia,  kemudian  mereka  tumpuk  harta 
kekayaannya di  bank  Allah  sebagai  investasi  jangka  panjang  yang  kelak  mereka 
nikmati setelah alam ini sirna. 

Jadi,  mereka  sangat  paham  akan  pesan  guru  besar  mereka  Muhammad 
Rasulullah,  “Dunia adalah lading akhirat,” Mereka menanam amal sebanyak-banyaknya 
melalui harta benda yang mereka miliki,  semata-mata untuk kelak di tuai di akhirat. 
Merekalah yang mendapat keuntungan dan kewenangan besar.  Berbahagialah orang-
orang  yang  telah  menginvestasikan  harta-harta  mereka  untuk  mendapatkan  surga 
dengan segala kenikmatannya yang tidak dapat diungkapkan dengan bahasa manusia. 
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Demikianlah  hakikat  harta  benda  yang  dimiliki  manusia  di  muka  bumi  ini. 
Mereka  mengetahui  hakikat  ini  pasti  memperlakukannya  sebagaimana  yang 
dikehendaki  Allah  dan  Rasul-Nya  sebagaimana  yang  telah  direalisasikan  secara 
gamblang oleh Rasulullah dan para sahabatnya.  Kelak, seluruh harta benda itu akan 
dimintakan pertanggungjawabannya oleh Yang telah menitipkannya kepada manusia. 
Sungguh beruntung mereka  yang telah menunaikan kewajibannya  dengan baik  dan 
celakalah mereka yang telah mengabaikannya.

Inilah beberapa hakikat harta yang wajib Anda ketahui dan fahami sebagaimana 
diajarkan Allah dan Rasul-Nya. Janganlah karena ketidaktahuan Anda, sebagai seorang 
entrepreneur yang telah berupaya mengumpulkan harta dengan berbagai daya upaya, 
kemudian  menganggap  harta  itu  milik  Anda  yang akan  ada  perlakukan semaunya. 
Bukan, bukan begitu yang diajarkan Islam. Harta yang Anda kumpulkan adalah milik 
Allah,  yang  Anda  cari  sesuai  dengan  cara-cara  yang  dirihoi-Nya,  yang  akan  Anda 
gunakan sesuai dengan perintah-Nya, sebagai tabungan dan investasi jangka panjang 
Anda kelak. Jika Anda telah mengumpulkan banyak harta sebagai seorang entrepreneur 
dan menginvestasikannya  di  jalan Allah karena pengetahuan Anda yang mendalam 
terhadap  hakikat  harta,  maka  selamat,  Anda  telah  menjadi  seorang  entrepreneur 
muslim yang bijaksana,  dan pantas mendapat kedudukan mulia diantara keagungan 
para Nabi, para Syuhada dan orang-orang Soleh.
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Bagian Keempat
Abdurrahman bin Auf ra

Profil Mujahid Entrepreneur Sejati
Dalam sejarah kegemilangan Islam, terutama pada zaman hidupnya Rasulullah 

dan  para  sahabat  yang  diridhoi,  Anda  akan  menemui  pribadi-pribadi  agung  yang 
belum  pernah  ada  sebelumnya  di  muka  bumi.  Jikapun  pernah  ada,  belum  pernah 
tekumpul sekian banyaknya manusia-manusia unggul dan sempurna yang tergabung 
dalam  kumpulan  sebuah  masyarakat  dinamis  yang  langsung  berhubungan  dengan 
langit.  Dalam  sebuah  jamaah  gerakan  yang  bercita-cita  menegakkan  keadilan, 
kemakmuran,  kesejahteraan  dan  kemajuan.  Masyarakat  yang  ditegakkan  atas  dasar 
ketinggian  moralitas  dan  keagungan  spiritualitas  serta  kesempurnaan  agama  langit. 
Keistimewaan  masyarakat  ini  ditandai  dengan  keterlibatan  Allah  Sang  Penciptanya 
secara langsung membimbing mereka melalui perantaraan Nabi dan Rasul Agung-Nya, 
Muhammad  saw  melalui  wahyu  yang  disampaikan  melalui  malaikat  Jibril.  Itulah 
sebabanya,  kearah manapun Anda memandang,  kesempurnaan masyarakat  ini  akan 
tampak.  Kepada  siapapun  Anda  mengambil  hikmah,  Anda  akan  mendapatkannya, 
karena mereka ibarat bintang-bintang gemerlapan di langit yang menjadi petunjuk di tengah 
kegelapan  malam, kata  pembimbimbing  utama  mereka  Muhammad  Rasulullah.  Allah 
SWT telah meridhoi mereka. 

Di antara bintang-bintang cemerlang itu, Anda akan menemui berbagai sosok 
pribadi yang dapat dijadikan teladan hidup menuju kesuksesan dan kemengan. Anda 
akan berjumpa dengan para Spiritualis dermawan seperti Abu Bakar Ash-Shiddiq yang 
selalu membenarkan Allah dan Rasul-Nya. Anda akan bertemu dengan pemimpin dan 
administrator  ulung  pemerintah  sperti  Umar  bin  Khattab  yang  selalu  dapat 
membedakan yang benar dan yang salah. Anda akan bertemu Usman bin Affan, yang 
telah berjasa menghimpun al-Qur’an dan memiliki sifat ketinggian moral. Anda akan 
bertemu dengan Ali bin Abi Thalib, cendekiawan besar yang dikatakan sebagai pintu 
ilmu dan peradaban. Anda akan bertemu dengan Salman al-Faris,  Khalid bin Walid, 
Bilal bin Rabah, Muadz bin Jabal dan banyak sekali bintang-bintang kehidupan.

Demikian pula,  Anda akan menemukan sosok-sosok entrepreneur sejati  yang 
belum pernah tertandingi moral, spiritual ataupun kepakaran serta kedermawanannya. 
Mereka  faham  dengan  dunia  usaha  dan  perdagangan  yang  digelutinya,  mereka 
berjuang  sebagai  entrepreneur  yang  handal  sehingga  menjadi  kaya  raya,  bahkan 
menjadi tulang punggung masyarakatnya. Namun mereka adalah pribadi agung yang 
dipuji  Allah  dengan  setinggi-tinggi  pujian,  karena  mereka  dapat  mengimbangi 
kehidupan mereka dengan sangat sempurna sebagaimana yang dikehendaki Allah dan 
Rasul-Nya  atas  mereka.  Mrekalah  yang  dinyatakan  al-Qur’an;  “Orang  yang  tidak  
dilalaikan  oleh  perdagangan  dan  jual  beli  dari  mengingat  Allah,  melaksanakan  salat,  dan 
menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi goncang (hari  
Kiamat), (mereka melakukan itu) agar Allah memberikan balasan kepada mereka dengan yang  
lebihbaik daripada apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Dia menambah karunia-Nya kepada  

56



mereka. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa batas.” (An-Nur 
: 37-38)

Amalan agama yang mereka lakukan, tidak menjadikan mereka terlena sehingga 
melupakan  perniagaan  dan  usaha  mereka,  dan  mereka  tidak  pernah  lalai  dari 
menjalankan  agama  mereka  ditengah  kesibukan  mereka  menjalankan  perniagaan 
mereka. Mereka adalah seorang agamis yang berniga atau seorang entrepreneur yang 
beragama, yang menjadikan agama mereka sebagai landasan dalam menjalankan usaha. 
Agama  mereka  jadikan  petunjuk  dan  spirit  dalam  mengembangkan  usaha  dan 
perdagangan  mereka,  dan  keuntungan  perdagangan  mereka  gunakan  untuk 
menegakkan agama mereka. Itulah profil seorang entrepreneur muslim sejati. Profil ini 
bukan  hayalan  dan  angan-angan,  namun  menjadi  kenyataan  dalam  hidup  dan 
kehidupan.

Selanjutnya, Anda akan mendengar sejarah agung seorang entrepreneur sejati, 
seorang yang dibina dan dididik Muhammad Rasulullah sebagai  entrepreneur yang 
telah  berhasil  menjalankan  tugas  kehidupannya  dengan  sempurna.  Dia  adalah 
Abdurrahman  bin  Auf  Radiallahuanhum,  seorang  sahabat  Nabi  Muhammad  yang 
menjadi  teladan  dalam  bidang  usaha  dan  entrepreneurship.  Cobalah  Anda  simak 
sejarah hidup sang enterepreneur muslim ini, sebagaimana yang dinukilkan oleh Khalid 
Muhammad Khalid dalam bukunya yang terkenal, Rijal Haula Al-Rasul, “Pribadi Sekitar 
Rasulullah”.  Yang  kami  beri  komentar  untuk  Anda  renungkan  sebagai  pedoman 
menjadi seorang entrepereneur muslim sejati.

*************

Pada suatu hari, kota Madinah sedang aman dan tenteram, terlihat debu tebal 
yang  mengepul  ke  udara,  datang  dari  tempat  ketinggian  di  pinggir  kota;  debu  itu 
semakin tinggi bergumpal-gumpalan hingga hampir menutup ufuk pandangan mata. 
Angin yang bertiup menyebatkan gumpalan debu kuning dari butiran-butiran sahara 
yang lunak, terbawa menhampiri pintu-pintu kota, dan berhembus dengan kuatnya di 
jalan-jalan rayanya. 

Orang banyak menyangka ada angin ribut yang menyapu dan menerbangkan 
pasir. Tetapi kemudian dari balik tirai debu itu segera mereka mendengar hiruk pikuk, 
yang memberi tahu tibanya suatu iringan kafilah besar yang panjang.

Tidak lama kemudian, sampailah 700 kendaran yang sarat dengan mutan yang 
memenuhi  jalan-jalan  kota  madinah  dan  menyibukanya.  Orang  banyak  saling 
memanggil dan menghimbau menyaksikan keramaian ini serta bergenbira dan bersuka 
cita dengan datangnya harta dan rezeki yang di bawa kafilah itu …

Ummul Mu’minin Aisyah r.a demi mendengar suara hiruk pikuk itu ia bertanya: 
“Apakah yang telah terjadi  di  kota  Madinah…?” Mendapat  jawaban,  bahwa kafilah 
Abdurrahman  bin  ‘Auf  baru  datang  dari  Syam  membawa  barang-barang 
dagangannya… Kata Ummul Mu’minin lagi : - “Kafilah yang telah menyebabkan semua 
kesibukan ini?” “Benar, ya Ummul Mu’minin… karena ada 700 kendaraan…!” Ummul 
Mu’minin menggeleng-gelengkan kepalanya, sembari melayangkan pandangannya jauh 
menembus,  seolah-olah  hendak  mengingat-ingat  kejadian  yang  pernah  dilihat  atau 
ucapan yang pernah didengarnya. Kemudian katanya: “Ingat, aku pernah mendengar 
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Rasulullah saw. bersabda :  “Kulihat Abdurrahman bin ‘Auf masuk surga dengan perlahan-
lahan!”

Abdurrahman bin ‘Auf masuk surga dengan perlahan-lahan…? Kenapa ia tidak 
memasukinya dengan melompat atau berlari kencang bersama angkatan pertama para 
sahabat Rasul…? Sebagian sahabat menyampaikan cerita Aisyah kepadanya, maka ia 
pun teringat pernah mendengar Nabi saw. Hadist ini lebih dari satu kali dan dengan 
susunan kata yang berbeda-beda.

Dan  sebelum  tali-temali  perniagaanya  dilepaskannya,  ditujukan  langkah-
langkahnya kerumah Aisyah lalu berkata kepadanya:  “Anda telah mengingatkan ku 
suatu Hadist yang tak pernah kulupakannya…” Kemudian ulasnya lagi: “Dengan ini 
aku  mengharap  dengan  sangat  agar  anda  menjadi  saksi,  bahwa  kafilah  ini  dengan 
semua muatannya dengan berikut kendaraan dan perlengkapannya, ku persembahkan 
di jalan Allah ‘azza wajalla…!” Dan dibagikannyalah selurh muatan 700 kendaraan itu 
kepada semua penduduk Madinah dan sekitarnya sebagai perbuatan baik yang maha 
besar…

Peristiwa  yang  satu  ini  saja,  melukiskan  gambaran  yang  sempurna  tentang 
kehidupan sahabat Rasulullah, Abdurrahman bin ‘Auf. Dialah saudagar yang berasil. 
Keberasilan yang paling besar dan lebih sempurna!  Dia pulalah orang yang kaya raya. 
Kekayaan  yang  paling  banyak  dan  melimpah  ruah…!  Dialah  orang  mukmin  yang 
bijaksana  yang  tak  sudi  kehilangan  bagian  keuntungan  dunianya  oleh  karena 
keuntungan agamanya, dan tidak suka harta benda kekayaannya meninggalkannya 
dari  kafilah  iman  dan  pahala  surga.  Maka  dialah  r.a  yang  membaktikan  harta 
kekayaannya dengan kedermawanan dan pemberian yang tidak terkira, dengan hati 
yang puas dan rela…!

-Apakah  Anda  pernah  mendengar  kedermawanan  seorang  manusia  yang 
melebihi kedermawanan tokoh entrepreneur kita ini? Apakah Anda pernah mendengar 
ada sistem hidup yang mampu mencetak manusia-manusia agung seperti ini? Apakah 
Anda pernah mendengar ada seorang guru, atau professor di universitas modern yang 
mampu mendidik lulusan seperti yang dilakukan Muhammad saw terhadap binaannya 
Abdurrahman?  Apakah  kapitalisme  atau  sosialisme  sekalipun  mampu  melahirkan 
entrepreneur  seperti  Abdurrahman  ?  Yang  kedermawanannya  melampau  semua 
kedermawanan  enterepreneur  sepenjang  zaman.  Anda  tidak  pernah  akan 
mendapatkannya, bahkan tentu yang Anda dengar, banyak diantara system pendidikan 
modern  yang  telah  melahirkan  entrepreneur-entrepreneur  yang  tidak 
berperikemanusiaan, yang hanya memikirkan untung dan mengekploitasi sumber alam 
seenaknya. Dan tidak diragukan sistem ekonomi modern telah melahirkan apa yang 
dikenal dengan binatang-binatang ekonomi, economic animal. Di Indonesia sendiri Anda 
saksikan berapa banyak emtrepreneur yang telah memakan harta negara dan rakyat 
dengan  cara  batil,  sehingga  negara  menjadi  bangkrut  yang  membawa  kemiskinan, 
pengangguran ataupun dekadensi moral.

Kenapa  entrepreneur  muslim  seperti  Abdurrahman rela  menyerahkan 
perdangangannya kepada Allah untuk kepentingan masyarakatnya? Apakah dia tidak 
takut bangkrut atau kehabisan modal bila hal itu dilakukannya? Abdurrahaman binAuf 
adalah  binaan  al-Qur’an,  yang  telah  menjanjikan  kepada  para  pengikutnya, 
sebagaimana dinyatakan al-Qur’an: “Perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya di  

58



jalan  Allah  seperti  sebutir  biji  yang  menumbuhkan  tujuh  tangkai,  pada  setiap  tangkai  ada  
seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha  
Mengetahui.” (al-Baqarah : 261) 

Janji  Allah  ini  senantiasa  menjadi  pegangan  Abdurrahman dan  sehingga  dia 
tidak pernah jatuh miskin ataupun kekurangan modal dalam menjalankan usahanya. 
Allah Yang Mahakaya, pasti akan membalas orang-orang yang telah menginvestasikan 
harta  kepada-Nya.  Adakah  yang  lebih  kaya  dan  berkuasa  daripada  Allah  Yang 
Mahakaya dan Mahakuasa? Abdurrahman sangat yakin dengan janji-janji  Tuhannya, 
sehingga dia tidak pernah berat memberikan hartanya, menginvestasikan hartanya di 
jalan Allah. Dan sejarah mencatat Abdurrahman adalah tetaplah orang terkaya di antara 
seluruh wilayah Islam yang meliputi 2/3 dunia di zaman Khalifah Umar bin Khattab. 
Hartanya tidak berkurang sedekitpun dengan kedermawanannya..!!!

*****************

Kapan dan bagaimana masuknya orang besar  ini  ke  dalam Islam? Ia  masuk 
Islam sejak fajar menyingsing… Ia telah memasukinya di saat-saat permulaan da’wah, 
yakni sebelum Rasulullah saw. memasuki rumah Arqam dan menjadikannya sebagai 
tempat pertemuan dengan para sahabatnya orang-orang mukmin…

Dia adalah salah salah seorang dari delapan orang yang terdahulu masuk Islam, 
begitu juga kepada Utsman bin Affan, Zubair bin Awwam, Thalhah bin Ubedillah, dan 
Sa’ad bin Abi Waqqash. Maka tak ada persoalan yang tertutup bagi mereka, dan tak ada 
keragu-raguan yang menjadi  penghalang,  bahkan mereka segera pergi  bersama Abu 
Bakar  Shiddiq  menemui  Rasulullah  saw.  menyatakan  bai’at  dan  memikul  bendera 
Islam…

Dan semenjak keislamannya sampai berpulang menemui Tuhannya dalam umur 
tujuh puluh lima tahun, ia menjadi teladan yang cemerlang sebagai seorang mukmin 
yang besar.  Hal ini menyebabkan Nabi saw. memasukkannya dalam sepuluh orang 
yang telah diberi kabar gembira sebagai ahli surga.

Dan  Umar  r.a  mengangkatnya  pula  sebagai  anggota  kelompok  musyawarah 
yang berenam yang merupakan calon Khalifah yang akan dipilih sebagai penggantinya, 
seraya katanya:-“Rasulullah wafat dalam keadaan ridha kepada mereka!”

*******************

Masuknya  Abdurrahman  bin  ‘Auf  kepada  Islam,  telah  menyebabkannya 
menderita, tertimpa nasib malang berupa penganiayaan dan penindasan dari Quraisy… 
Dan sewaktu Nabi saw., memerintahkan para sahabatnya hijrah ke Habsyi, Ibnu ‘Auf 
ikut  berhijrah kemudian kembali  lagi  ke Mekah,  lalu hijrah untuk kedua kalinya ke 
Habsyi dan kemudian hijrah ke Madinah… ikut bertempur di perang Badar, Uhud dan 
peperangan-peperangan lainnya…

Keberuntungan dalam perniagaan sampai suatu batas yang membangkitkan 
dirinya pribadi ketakjuban dan keheranan, hingga katanya: “Sungguh, kulihat diriku,  
seandainya aku mengangkat batu niscaya kutemukan di bawahnya emas dan perak…!”
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-Islam  dengan  keagungan  dan  kesempurnaan  ajarannya  telah  mengantarkan 
Abdurrahman  menjadi  seorang  entrepreneur  sejati,  yang  dapat  melihat  dengan  jeli 
melalui firasat tajam yang Allah berikan kepada hamba-hamba-Nya yang dekat kepada-
Nya.  Dalam  sebuah  hadits  Rasulullah  bersabda:”Takutlah  kamu  akan  firasat  orang 
mukmin, sesungguhnya dia melihat dengan cahaya Allah.”

Abdurrahman  bin  Auf,  dengan  amalan-amalannya  yang  agung,  telah 
mengantarkannya sebagai seorang entrepreneur yang dapat memandang segala sesuatu 
dengan ‘cahaya Allah’.  Jika seseorang telah mencapat taraf seperti  itu, tentulah akan 
mudah baginya untuk melihat segala sesuatu, di luar jangkauan orang biasa. Termasuk 
dalam hal melihat peluang-peluang usaha yang akan mengantarkan seseorang kepada 
kesuksesan,  dalam artian untuk mendapatkan keuntungan duniawi dari  usaha yang 
dijalankannya.   Maka  tidak  mengherankan  apabila  Abdurrahman  mengkiaskan 
pencapaian pribadinya sebagai seorang entrepreneur  yang sukses, unggul dan tangguh 
dengan kata-kata: “Sungguh, seandainya aku mengangkat batu niscaya kutemukan di  
bawahnya emas dan perak…!”

Perniagaan  bagi  Abdurrahman  bin  ‘Auf  r.a  bukan  berarti  rakus  dan  loba… 
Bukan pula suka menumpuk harta atau hidup mewah dan berfoya-foya ria!  Malah itu 
adalah  suatu  amal  dan  tugas  kewajiban  yang  keberhasilannya  akan  menambah 
dekatnya jiwa kepada Allah dan berqurban di jalan-Nya…

Abdurrahman bin ‘Auf seorang yang berwatak dinamis, kesenangannya dalam 
amal yang mulia dimana juga adanya… Apabila ia tidak sedang salat di mesjid, dan 
tidak  sedang  berjihad  dalam  mempertahankan  agama  tentulah  ia  sedang  mengurus 
perniagaannya yang berkembang pesat, kafilah-kafilahnya membawa ke Madinah dari 
Mesir  dan  Syria  barang-barang  muatan  yang  dapat  memenuhi  kebutuhan  seluruh 
jazirah Arab berupa pakaian dan makanan…

Dan  watak  dinamisnya  ini  terlihat  sangat  menonjol,  ketika  Kaum  Muslimin 
hijrah  ke  Madinah…  Telah  menjadi  kebiasaan  Rasul  pada  waktu  itu  untuk 
mempersaudarakan dua orang sahabat, salah seorang dari muhajirin warga Mekah dan 
yang lain dari Anshar penduduk Madinah.

Persaudaraan ini mencapai kesempurnaannya dengan cara yang harmonis yang 
mempesonakan hati.  Orang-orang Anshar penduduk Madinah membagi dua seluruh 
kekayaan  miliknya  dengan  saudaranya  orang  muhajirin…,  sampai-sampai  soal 
rumahtangga.  Apabila  dia  beristri  dua  orang  diceraikannya  yang  seorang  untuk 
memperistri saudaranya…!

Ketika itu Rasul yang mulia mempersaudarakan antara Abdurrahman bin ‘Auf 
dengan Sa’ad bin Rabi’… Dan marilah kita dengarkan sahabat yang mulia Anas bin 
Malik r.a meriwayatkan kepada kita apa yang terjadi:-
“… dan berkatalah  Sa’ad kepada Abdurrahman:  “Saudaraku,  aku adalah penduduk 
Madinah  yang  kaya  raya,  silahkan  pilih  separuh  hartaku  dan  ambillah!  Dan  aku 
mempunyai dua orang istri, coba perhatikan yang lebih menarik perhatian anda, akan 
kuceraikan  ia  hingga  anda  dapat  meberistrinya…!  Jawab  Abdurrahman  bin  ‘Auf: 
“Moga-moga  Allah  meberkati  anda,  istri  dan  harta  anda!  Tunjukkanlah  letaknya 
pasar agar aku dapat berniaga…!”  Abdurrahman pergi ke pasar,  dan berjualbelillah 
disana… ia pun beroleh keuntungan…!
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Kehidupan Abdurrahman bin ‘Auf di Madinah baik semasa Rasulullah saw. 
maupun  sesudah  wafanya  terus  meningkat…  Barang  apa  saja  yag  ia  pegang  dan 
dijadikannya  pokok  perniagaan  pasti  menguntungkannya.  Seluruh  usahanya  ini 
ditujukan untuk mencapai ridha Allah semata, sebagai bekal di alam baqa kelak…!

Yang  menjadikannya  perniagaannya  berhasil  dan  beroleh  barakah  karena  ia 
selalu bermodal dan berniaga barang yang halal dan menjauhkan diri dari perbuatan 
haram bahkan yang syubhat… Seterusnya yang menambah kejayaan dan diperolehnya 
barakah,  karena  labanya  bukan  untuk  Abdurrahman  sendiri…  tapi  di  dalamnya 
terdapat  bagian  Allah  yang  ia  penuhi  dengan  setepat-tepatnya,  pula  digunakannya 
untuk memperkokoh hubungan kekeluargaan serta membiayai sanak saudaranya, serta 
menyediakan perlengkapan yang diperlukan tentara Islam…

Bila  jumlah  modal  niaga  dan  harta  kekayaan  yang  lainnya  ditambah 
keuntungannya yang diperolehnya, maka jumlah kekayaan Abdurrahman bin ‘Auf itu 
dapat  dikira-kirakan  apabila  kita  memperhatikan  nilai  dan  jumlah  yang 
dibelanjakannya pada jalan Allah Rabbul’alamin!

Pada suatu hari ia mendengar Rasulullah saw. bersabda: “Wahai Ibnu ‘Auf! anda 
termasuk  golongan  orang  kaya…  dan  anda  akan  masuk  surga  secara  perlahan-lahan…!  
Pinjamkanlah kekayaan itu kepada Allah, pasti Allah mempermudah langkah anda…!”

Semenjak ia mendengar nasehat Rasulullah ini dan ia menyediakan bagi Allah 
pinjaman yang baik,  maka Allah pun memberi  ganjaran kepadanya dengan berlipat 
ganda.

Di suatu hari ia menjual tanah seharga 40 ribu dinar, kemudian uang itu dibagi-
bagikannya  semua untuk keluarganya  dari  Bani  Zuhrah,  untuk para  istri  Nabi  dan 
untuk kaum fakir miskin.

Diserahkannya  pada  suatu  hari  limaratus  ekor  kuda  untuk  perlengkapan 
balatentara  Islam…  dan  di  hari  yang  lain  seribu  lima  ratus  kendaraan.  Menjelang 
wafatnya ia berwasiat  lima puluh ribu dinar untuk jalan Allah,  lalu diwasiatkannya 
pula bagi setiap orang yang ikut perang Badar dan masih hidup, masing-masing empat 
ratus  dinar,  hingga  Utsman  bin  Affan  r.a  yang  terbilang  kaya  juga  mengambil 
bagiannya dari wasiat itu, serta katanya: “Harta Abdurrahman bin ‘Auf halal lagi bersih,  
dan memakan harta itu membawa selamat dan berkat.”

- Keberkahan hidup dan kesempurnaan spiritual telah diperoleh Abdurrahman 
bin  Auf  berkat  amal  soleh  yang  telah  dilakukannya  sebagai  seorang  entrepreneur 
muslim,  yang  bukan  hanya  memahami  hakikat  harta  yang  diamanatkan  Allah 
kepadanya,  tetapi  menjalankan  kewajibannya,  yang  pada  akhirnya  meningkatkan 
kedudukannya di sisi Allah SWT.

***********************

Ibnu  ‘Auf  adalah  seorang  pemimpin  yang  mengendalikan  hartanya,  bukan 
seorang  budak  yang  dikendalikan  oleh  hartanya…  Sebagai  buktinya,  ia  tidak  mau 
celaka dengan mengumpulkannya dan tidak pula dengan menyimpannya… Bahkan ia 
mengumpulkannya  secara  santai  dan  dari  jalan  yang  halal…  Kemudian  ia  tidak 
menikmati sendirian… tapi ikut menikmatinya bersama keluarga dan kaum kerabatnya 
serta  saudara-saudaranya  dan  masyarakat  seluruhnya.  Dan  karena  begitu  luas 
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pemberian dan pertolongannya, pernah dikatakan orang: “Seluruh penduduk Madinah 
berserikat  dengan Abdurrahman bin  ‘Auf  pada  hartanya.  Sepertiga  dipinjamkannya 
kepada  mereka…  Sepertiga  lagi  dipergunakannya  untuk  membayar  hutang-hutang 
mereka…. Dan sepertiga sisinya diberikan dan bagi-bagikannya kepada mereka.”

Harta kekayaan ini tidak akan mendatangkan kelegaan dan kesenangan pada 
dirinya, selama tidak memungkinkannya untuk membela agama dan membantu kawan-
kawannya. Adapun untuk lainnya, ia selalu takut dan ragu…!

Pada suatu hari dihidangkan kepadanya makanan untuk berbuka, karena waktu 
itu ia  sedang puasa… Sewaktu pandangannya jatuh pada hidangan tersebut,  timbul 
selera makannya, tetapi iapun menangis sambil mengeluh: “Mush’ab bin Umeir telah 
gugur sebagai syahid, ia seorang yang jauh lebih baik dari padaku, ia hanya mendapat 
kafan sehelai  burdah;  jika ditutupkan kekepalanya maka kelihatan kakinya,  dan jika 
ditutupkan kedua kakinya terbuka kepalanya!  Demikian pula Hamzah yang jatuh lebih 
baik  daripadaku,  ia  pun  gugur  sebagai  syahid,  dan  disaat  akan  dikuburkan  hanya 
terdapat baginya sehelai selendang. Telah dihamparkan bagi kami dunia seluas-luasnya, 
dan  telah  diberikan  pula  kepada  kami  hasil  sebanyak-banyaknya.  Sungguh  kami 
khawatir kalau-kalau telah didahulukan pahala kebaikan kami…!

Pada  suatu  peristiwa  lain  sebahagian  sahabatnya  berkumpul  bersamanya 
menghadapi jamuan di rumahnya. Tak lama sesudah makanan diletakkan di hadapan 
mereka, ia pun menangis; karena itu mereka bertanya: “Apa sebabnya anda menangis 
wahai  Abu  Muhammad…?”  Ujarnya:  “Rasulullah  saw.  telah  wafat  dan  tak  pernah 
beliau berikut ahli rumahnya sampai kenyang makan roti gandum, apa harapan kita 
apabila dipanjangkan usia tetapi tidak menambah kebaikan bagi kita…?”

Begitulah  ia,  kekayaannya  yang  melimpah-limpah,  sedikitpun  tidak 
membangkitkan kesombongan dan takabur dalam dirinya…! Sampai-sampai dikatakan 
orang tentang dirinya: “Seandainya seorang asing yang belum pernah mengenalnya, 
kebetulan melihatnya sedang duduk-duduk bersama pelayan-pelayannya, niscaya ia tak 
akan sanggup membedakannya dari antara mereka!”

Tatapi bila orang asing itu mengenal satu segi saja dari perjuangan ibnu Auf dan 
jasa-jasanya, misalnya di ketahuinya bahwa di badannya terdapat duapuluh bekas luka 
di perang Uhud, dan bahwa salah satu dari bekas luka ini meninggalkan cacat pincang 
yang tidak senbuh-sembuh pada salah satu kakinya . . . Sebagaimana pula beberapa gigi 
seri rontok dalam perang Uhud, yang menyebabkan kecadelan yang jelas pada ucapan 
dan penbicaranya . . . . . di waktu itulah orang baru yang akan menyadari bahwa laki-
laki yang berperwakan tinggi dengan air muka yang berseri dan kulit halus, pincang 
serta  cadel,  sebagaimana  tanda  jasa  dari  perang  Uhud,  itulah  orang  yang  bernama 
adurrahman bin Auf .  .   .!  semoga Allah ridha kepadanya dan ia pun ridha kepada 
Allah. .  . . !

- Apakah Anda masih tidak percaya dan yakin dengan kebenaran Allah, Rasul-
Nya dan Islam, yang telah mampu melahirkan seorang entrepreneur muslim sejati ini? 
Apakah  mungkin  akan  lahir  kembali  enterepreneur-enterepreneur  agung  sepertinya 
lagi? Sungguh, Allah masih hidup hingga saat ini, bimbingan Rasul tetap utuh, baik al-
Qur’an  dan  al-Sunnah,  Islam  tetap  menjadi  agama  pemberi  petunjuk.  Maka 
darimanakah  keraguan  Anda  terhadap  kelahiran  kembali  manusia  agung  seperti 
Abdurrahman bin Auf?  Dia  adalah manusia,  bukan malaikat,  manusia  seperti  Anda 
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yang  telah  dididik  dengan  al-Qur’an,  sehingga  bersih  hatinya,  jernih  fikiran  dan 
aqalnya, kuat amal solehnya, tajam firasatnya dan seperangkat keutamaan yang telah 
menjadikannya sebagai orang terkaya, namun tetap sederhana dan menginvestasikan 
hartanya  di  jalan  Allah  untuk  mendapat  kebahagiaan  abadi,  di  dunia  maupun  di 
akhirat. 

Sebagai  manusia,  Anda  dan  juga  siapa  saja  dapat  menyemai  keagungan 
entrepreneur sejati, asalkan Anda mengikuti petunjuk yang telah diajarkan Allah dan 
Rasul-Nya. Sungguh, Allah dan Rasul-Nya, al-Qur’an dan al-Sunnah akan membimbing 
Anda,  sebagaimana  telah  membimbing  Abdurrahman  bin  Auf  menjadi  manusia-
manusia agung dan sempurna. Jangan ragu sedikitpun, bahkan Anda wajib bertekad, 
wajib  berusaha  dan  berjuang  dengan  sepenuh  keyakinan  dan  daya  upaya  agar 
mencapai derajat keagungan sebagaimana yang telah diperoleh Abdurrahman bin Auf. 
Kehidupan Rasulullah dan para sahabatnya bukan hanya dongeng atau cerita romantis 
picisan untuk menghibur hati,  namun pelita  hidup yang akan memberikan inspirasi 
kepada Anda, membangkitak spirit Anda dan mendorong serta menggerakkan Anda 
untuk menjadi yang terbaik.  Menuntun Anda dengan pendekatan yang sangat khas, 
sehingga Anda menjadi seorang manusia sempurna dalam bidang yang Anda tekuni. 
Anda pasti bisa menjadi seorang entrepreneur muslim sejati dengan mengambil hikmah 
dan pelajaran dari kehidupan mulia Abdurrahman bin Auf.

******************

Sudah  menjadi  kebisaan  pada  tabi‘at  manusia  bahwa  harta  kekayaan 
mengundang kekuasaan . . .  artinya bahwa orang-orang kaya selalu gandrung untuk 
memiliki  pengaruh guna melindungi  kekayaan mereka dan melipatgandakanya,  dan 
untuk memuaskan nafsu, menbanggakan dan mementingkan diri sendiri, yakni sifat-
sifat yang biasa dibangkitkan oleh kekayaan . . . !

Tetapi bila melihat Abdurrahman bin Auf dengan kekayaan yang melimpah ini, 
kita akan menemukan manusia ajaib yang sanggup mengusai tabi’at kemanusian dalam 
bidang ini melangkahinya ke puncak ketinggian yang unik . . . !

Peristiwa ini terjadi sewaktu Umar bin Khattab hendak berpisah dengan ruhnya 
yang suci ia memilih enam para tokoh dari sahabat Rasulullah saw . sebagai formateur 
agar mereka memilih salah seorang di antara mereka untuk menjadi khalifah yang baru. 

Jari-jari tangan sama-sama menunjuk dan mengisyaratkan Ibnu Auf . . . . Bahkan 
sebagian  sahabat  telah  menegaskan  bahwa  dialah  orang  yang  lebih  berhak  dengan 
khalifah di antara yang enam itu, maka ujarnya ; “ Demi Allah, dari pada aku menerima 
jabatan tersebut,  lebih baik ambil  pisau lalu taruh ke atas  leherku,  kemudian kalian 
tusukkan sampai tembus ke sebelah. . . !”

Demikianlah, baru saja kelompok enam formateur itu mengadakan pertemuan 
untuk  memilh  salah  seorang  di  antara  mereka  untuk  menjadi  khalifah  yang  akan 
mengatikan al-Faruk, Umar bin Khattab maka kepada kawan-kawanya yang lima di 
nyatakan bahwa ia telah melepaskan haknya yang di lipahkan Umar kepadanya sebagai 
salah  seorang  dari  enam  calon  yang  akan  di  pilih  menjadi  khalifah.  Dan  adalah 
kewajiban  mereka  untuk  melakukan  pemilihan  itu  terbatas  di  antara  mereka  yang 
berlima saja. . . .
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Sikap zuhudnya terhadap jabatan pangkat ini dengan cepat menepatkan dirinya 
sebagai  hakim di  antara lima orang tokoh terkemuka itu.  Mereka menerima dengan 
senang hati  agar Abdurrahman bin Auf menempatkan pilihan khalifah itu terhadap 
seorang di antara  mereka yang berlima, sementara Iman Ali mengatakan; “Au pernah 
mendengar Rasulullah saw. bersabda, bahwa anda adalah orang yang di percaya oleh 
penduduk langit, dan di percaya oleh penduduk bumi . . . ! Oeh Ibnu  Auf di pilihlah 
Usman bin Affan untuk jabatan khalifah dan yang lain menyetujui pilihanya.

Nah, inilah hakekat seorang laki-laki yang kaya raya dalam Islam ! apakah sudah 
Anda perhatikan bagaimana Islam telah mengangkat dirinya jauh atas kekayaan dengan 
segala godaan dan penyesatanya itu, dan bagaimana ia menempa kebribadianya dengan 
sebaik-baiknya ?

Dan pada tahun ketigapuluh dua hijrah, tubuhnya berpiasah dengan ruhnya . . 
.Ummul  Mu’minim  Aisyah  ingin  menberinya  kemuliaan  khusus  yang  tidak  di 
berikanya kepada orang lain, maka di usulkanya kepadanya sewaktu ia masih berbaring 
di rangjang menuju kematian, agar ia besedia di kuburkan di perkarangan rumahnya 
berdekatan dengan Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. . . .

Akan tetapi ia seorag muslim yang telah didik Islam dengan sebaik-baiknya, ia 
merasa malu jika di angkat dirinnya pada kedudukan tersebut . . .!

Dahulu ia telah menbuat janji dan ikrar yang kuat dengan Usman bin Madh’un, 
yakni bila seseorang di antara mereka meninggal sesudah yang lain maka hendaklah ia 
di kuburkan di dekat sahabatnya itu. . .!

Selagi ruhnya bersiap-siap memulai perjalanaya yang baru, air matanya meleleh 
sedang  lidahnya  bergerak-gerak  mengucapkan kata-kata;  “Seseguhnya aku khawatir 
dipisahkan dari sahabat-sahabatku karena kekayaan yang melimpah ruah . . . !”

Tetapi  sakinah  dari  Allah  segera  menyelimutinya,  lalu  satu  senyuman  tipis 
menghiasi wajahnya di sebabkan suka cita yang menberi cahaya serta kebahagiaan yang 
menenteramkan jiwa. . . . . Ia memasang telinganya untuk menangkap sesuatu . . .Seolah 
ada suara yang lembut merdu yang datang mendekap . . . .

Ia sedang mengenangkan sabda Rasulullah saw. yang pernah beliau ucapakan; 
Abdurrahman bin Auf dalam surga !  “,  lagi pula sedang mengingat-ingat janji  Allah 
dalan kitabnya yang artinya : 

“Orang-orang yang menbelanjakan hartanya di jalan Allah kemudian tidak mengiringi  
apa yang telah mereka nafkahkan itu dengan membangkit-bangkit penberinya dan tidak pula  
kata-kata yang menyakitkan,  mereka beroleh pahala  di  sisi  Tuhan mereka;  mereka tidak usah  
merasa takut dan tidak pula berdukacita. . . .!.(Q.S. 2 al-Bagarah: 262).

-  Abdurrahman bin  Auf,  tokoh enterepreneur  muslim yang telah Anda baca 
sejarah hidupnya ini, bukan manusia khayalan, bukan manusia mitos seperti legenda 
dari Yunani atau cerita Persia, ataupun bukan hayalan seperti sinetron. Abdurrahman 
benar-benar  hadir  dalam kehidupan nyata,  sebagai  teladan  umat  manusia,  terutama 
bagi  Anda  yang  bercita-cita  sebagai  seorang  entrepreneur  muslim.  Dialah  seorang 
enterepreneur sejati yang harus menjadi inspirasi kehidupan Anda, agar Anda benar-
benar memperoleh kebahagian, kemenangan dan kesuksesan sejati di dunia dan akhirat. 
Abdurrahman bin Auf, bukan hanya seorang entrepreneur klas dunia pada zamannya, 
namun dia  telah  melampaui  batas  kesuksesan  yang telah  mengantarkannya sebagai 
enterepreneur  klas  dunia  dan  akhirat.  Ya,  tidak  diragukan  Abdurrahman  adalah 
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entrepreneur kelas dunia-akhirat, yang keagungannya tidak terkalahkan sampai saat ini. 
Dialah seorang yang mampu mengembangkan usaha sehingga mencapai sukses yang 
tak  terbatas  sehingga  menjadi  orang  yang  terkaya.  Namun  kekayaannya  tidak 
menjadikan  dirinya  sombong,  bahkan  hartanya  dijadikan  sebagai  sarana  untuk 
mendekatkan  diri  kepada  Allah  dan  dijadikan  sebagai  sarana  untuk  menggapai 
kenikmatan syurga….!!!

Tidak diragukan, dari sudut manapun kita memandang, bahwa Abdurrahman 
bin  Auf  adalah  seorang  entrepreneur  sejati  yang  dapat  dijadikan  teladan  sepanjang 
sejarah……  Semoga  Allah  senantiasa  meridhoinya,  meridhoi  Rasul-Nya,  meridhoi 
keluarga dan sahabatnya, dan meridhoi Anda dan kita semua……… amin..

Wallahu a’lam
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Bagian Kelima

Wajibnya Bekerja dan Berwirausaha

Pandangan Ulama Terhadap Kerja (al-Kasb)
Terminologi  al-Kasb dalam  bahasa  Arab,  dapat  diartikan  sebagai  usaha  atau 

kerja. Terminologi ini hanya bisa digunakan bagi usaha atau pekerjaan yang dilakukan 
oleh manusia. Sedangkan untuk Allah SWT, kata  al-kasb,  tidak bisa digunakan karena 
semua perbuatan-Nya tidak didahului oleh motivasi memperoleh manfaat atau untuk 
menghilangkan kemudahan. Maka al-kasb dapat diartikan sebagai usaha atau pekerjaan 
yang dapat membawa kebaikan dan manfaat bagi kehidupan seseorang serta bertujuan 
untuk menghilangkan berbagai kesukaran. Dengan ungkapan lain, pekerjaan yang bisa 
memenuhi  kebutuhan  hidup  seseorang  serta  kebutuhan  yang  wajib  ditanggungnya. 
(Eksiklopedi Hukum Islam)

Masih  banyak  di  kalangan  kaum  muslimin  yang  salah  memahami  hakikat 
wajibnya bekerja yang telah diperintahkan agamanya. Ada yang berpandangan bahwa 
rezeki  telah  ditentukan  oleh  Allah,  maka  orang  bekerja  atau  tidak  bekerja  apabila 
bertawakkal  maka  rezekinya  tidak  berkurang  atau  bertambah,  dimana  hal  ini  telah 
mendorong  sebagian  mereka  untuk  meninggalkan  kewajiban  bekerja  dan  duduk 
bersantai-santai atau hanya bekerja apa adanya, sehingga potensinya tidak dikerahkan 
secara maksimal kemampuannya.

Sehubungan pemahaman yang keliru  ini,  Syekh Fadlan Ilahi  dalam bukunya 
Mafatihur  Rizqi mengulasnya;  Sebagian  orang  berkata,  “kalau  memang  orang  yang 
bertawakkal kepada Allah SWT. Itu telah dijamin rezekinya, lalu mengapa kita mesti 
bersusah payah mencari mata pencaharian? Bukankah seharusnya kita cukup duduk 
bersantai-saintai saja dan menunggu rezeki jatuh dari langit?”.

Sungguh,  perkataan seperti  itu  hanya  akan dikatakan oleh orang-orang yang 
bodoh  saja.  Memang  benar,  Nabi  saw.  telah  mengibaratkan  bahwa  orang  yang 
bertawakkal itu akan dijamin rezekinya seperti burung yang pergi mencari rezeki pada 
pagi hari, dan pulang pada sore hari. Padahal, ia samasekali tidak mengetahui di kebun 
atau di  sawah manakah ia  akan menuju untuk memperoleh rezeki.  Ia  hanya keluar 
dengan sepenuhnya bersandar dan bertawakkal kepada Allah, Dzat Yang Maha Esa lagi 
Tempat Meminta.

Perkara  ini  telah  disinggung  pula  oleh  banyak  ulama.  Umpamanya,  Imam 
Ahmad berkata, “Hadis tersebut tidak menunjukkan agar kita meninggalkan pekerjaan. 
Bahkan sebaliknya,  yaitu agar  tetap mencari  rezeki.  Maksudnya adalah,  jika  mereka 
bertawakkal  ketika  berangkat,  ketika  tiba,  dan  ketika  pulang,  dengan  sepenuhnya 
menyadari bahwa kebaikan itu hanya ada di tangan-Nya, maka mereka akan kembali 
dengan selamat dan mendapatkan hasil, sebagaimana burung”.

Pada suatu ketika, Imam Ahmad pernah ditanya mengenai laki-laki yang duduk 
saja di rumah atau di masjid dan berkata, “Aku tidak akan bekerja apapun sehingga 
rezeki  datang  kepadaku.”  Maka  Imam  Ahmad  berkata,  “Sungguh,  orang  ini  tidak 
memiliki  pengetahuan.  Sebenarnya,  Rasulullah  saw.  telah  bersabda:  “Sesungguhnya 
Allah telah menjadikan rezekiku berada di bawah bayangan panahku.” Beliau juga bersabda, 
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“Jika  kamu  bertawakkal  kepada  Allah  dengan  sebenar-benar  tawakkal,  tentu  Dia  akan 
memberimu rezeki sebagaimana Dia telah memberi rezeki kepada burung yang pada pagi hari  
dalam keadaan lapar dan pada sore hari telah kenyang.”  Lalu Imam Ahmad menyimpulkan, 
“Para sahabat juga bekerja di kebun-kebun mereka, dan sudah seharusnya apabila kita 
mencontoh mereka.”

Syekh Abu Hamid berkata, “Sebagian orang beranggapan bahwa tawakkal itu 
maksudnya meninggalkan pekerjaan dan sama sekali tidak menggunakan pikirannya 
seperti  daun  yang  jatuh  dipermukaan  bumi  atau  seonggok  daging  di  atas  kayu 
landasan. Yang demikian ini merupakan anggapan orang bodoh dan dilarang dalam 
agama.  Padahal,  agama  itu  sangat  memuji  orang-orang  yang  bertawakkal.  Lalu, 
bagaimana dia akan mencapai kedudukan terpuji apabila melanggar larangan agama?”

Seorang sosiolog besar muslim, Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah, menyatakan 
bahwa sudah menjadi watak dasar dan bawaan manusia untuk senantiasa memenuhi 
kebutuhan  hidupnya  yang  telah  diciptakan  Allah  kepadanya.  Untuk  memenuhi 
kebutuhannya manusia telah diberikan dorongan naluriah untuk berusaha dan bekerja. 
Tangan manusia terhampar atas alam seluruhnya dan segala sesuatu yang terdapat di 
dalamnya, dimana Allah membuat manusia sebagai wakil-Nya, khalifah di atas bumi.

Pentingnya  bekerja  dalam  Islam,  digambarkan  secara  filosofis  oleh  Ibnu 
Khaldun: “Bahwa penghidupan ialah mencari rezeki dan berusaha untuk memperolehnya. Kata  
ma’asy  merupakan  keterangan  tempat  dari  kata  ‘aisy  (kehidupan);  seakan-akan  hendak  
dinyatakan bahwa karena ‘aisy berarti  hayat atau kehidupan,  dan ‘aisy  hanya dapat dicapai  
melalui  hidup,  hayat,  maka  jadilah  hidup  (hayat)  itu  sebagai  tempat  bagi  kehidupan.” 
(Muqaddimah)

Metwally  menyebutkan  bahwa  bekerja  adalah  kekuatan  penggerak  utama 
kegiatan ekonomi Islam sebagaimana dinyatakan al-Qur’an:  “Wahai  orang-orang  yang 
beriman,  Janganlah  kamu saling  memakan harta  sesamamu dengan jalan yang batil,  kecuali  
dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah  
kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (An-Nisa: 29). Islam 
mendorong  manusia  untuk  bekerja  dan  berjuang  untuk  mendapatkan  materi/harta 
dengan berbagai cara, asalkan mengikuti aturan yang telah ditetapkan syariat. Hal ini 
dijamin  oleh  Allah  bahwa  Allah  telah  menetapkan  rezeki  setiap  makhluk  yang 
diciptakan-Nya. 

Al-Bahi  menyatakan  bahwa  bekerja  adalah  sarana  mencapai  rezeki  dan 
kelayakan  hidup  sekaligus  merupakan  tujuan.  Jika  seseorang  mempunyai  kekayaan 
melimpah dan ia dapat hidup tanpa bekerja, maka ia tidak akan dapat memahami nilai-
nilai  kemanusiaannya  dan  tidak  mengetahui  tugas  hidup  yang  sebenarnya.  Sebab, 
sebagai  manusia  ia  tidak  dapat  merealisasikan  tujuan  eksisitensinya.  Hal  sama 
disimpulkan Najati (1982:124), pekerjaan manusia meliputi aspek rasio dan fisik. Jika 
manusia tidak bekerja maka berarti ia hidup tanpa memenuhi tugasnya. 

Imam al-Ghazali  dalam  Ihya’ menukilkan:  “Diriwayatkan bahwa Nabi  Isa  AS 
melihat  seorang  laki-laki  dan  berkata;  “Apa  yang  kau  kerjakan?”  Laki-laki  itu 
menjawab;  “Aku  sedang  beribadah.”  Nabi  Isa  bertanya  ;  “Siapa  yang  memberimu 
nafkah?” ia berkata; “Saudara lelakiku” kemudian Nabi Isa berkata; “Saudara lelakimu 
lebih beribadah dibandingkan denganmu.”
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Diriwayatkan  bahwa Rasulullah  saw  bertemu  seorang  laki-laki,  para  sahabat 
yang melihat keuletan dan kerja keras laki-laki tersebut berkata; “Wahai utusan Allah, 
andaikata  (pekerjaan)  ini  adalah  di  jalan  Allah,”  maka  Rasulullah  saw  bersabda; 
“Apabila ia bekerja untuk anaknya yang masih kecil, maka pekerjaannya adalah di jalan Allah.  
Apabila ia bekerja untuk kedua orang tuanya yang sudah renta maka pekerjaannya adalah di  
jalan Allah. Apabila ia bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, yang dengan itu ia terjaga (dari  
minta-minta)  maka  pekerjaannya  di  jalan  Allah.  Apabila  ia  bekerja  karena  ria’  (pamer)  dan  
sombong maka pekerjaannya adalah di jalan syetan.” (al-Targhib wa al-Targhib, jld 2, hal. 335)

Najati  menganggap bahwa kemalasan yang mendorong manusia untuk tidak 
bekerja sebagai salah satu penyakit kejiwaan yang perlu mendapat terapi kerohanian. 
Keadaan ini digambarkan dalam sebuah hadis dari Abu Sa’id al-Khudri yang berkata, 
“Suatu  hari  Rasulullah  saw  masuk  ke  dalam  masjid.  Ternyata  disana  ada  seorang 
Anshar bernama Abu Umamah. Beliau bersabda,”Wahai Abu Umamah, mengapa aku 
melihatmu duduk di  dalam masjid  tidak  pada waktu  solat?  Abu Umamah berkata, 
“Aku  dirundung  gelisah  dan  dibelit  hutang  ya  Rasulullah.  Rasulullah  bersabda: 
“Maukah engkau kuajari kalimat yang jika engkau ucapkan, maka Allah Azza wa Jalla 
akan  menghilangkan  kegelisahanmu  dan  membayarkan  hutangmu?  Abu  Umamah 
berkata,  “Tentu  ya  Rasulullah”.  Rasulullah  bersabda,  “Ucapkanlah  pada  pagi  dan 
petang: “Ya Allah, aku memohon perlindungan kepada-Mu dari rasa gelisah dan sedih, 
aku  memohon  perlindungan  kepada-Mu  dari  lemah  dan  malas,  aku  mohon 
perlindungan  kepada-Mu  dari  sifat  pengecut  dan  bakhil,  dan  aku  memohon 
perlindungan kepada-Mu dari belitan hutang dan kekuasaan orang yang zalim”. Abu 
Umamah berkata, “Maka akupun membaca kalimat tersebut. Ternyata Allah Azza wa 
Jalla menyingkirkan kegelisahanku dan membayarkan hutangku”. (HR. Abu Dawud)

Perintah Untuk Bekerja Di Jalan Allah
Islam  memerintahkan kepada pengikutnya untuk berusaha dan bekerja keras 

sebagai sarana menggapai ridho-Nya, sebagaimana dinyatakan al-Qur’an dalam surat 
Al-Jum’ah ayat 10 : 

“Apabila telah ditunaikan salat (jum’at), maka  bertebaranlah kamu di muka bumi 
dan  carilah  karunia  Allah, dan  ingatlah  Allah  sebanyak-banyaknya  supaya  kamu 
beruntung”.

Ayat  di  atas  dengan  tegas  dan  jelas  menerangkan  bahwa  Allah  telah 
memerintahkan kepada pengikutnya untuk bertebaran di muka bumi untuk mencari 
penghasilan mencukupi kehidupannya dan karunia dari sisinya. Ayat ini mengandung 
seruan perintah  fantasyiru..,  yang berarti,  bertebaranlah,  berkelanalah,  berjalanlah  kalian  
semua wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya untuk bekerja mencari 
penghidupan. Sebuah perintah yang wajib dilaksanakan,  karena mengandung  fi’il  
amr, yang dalam kaedah fiqhnya, “setiap perintah adalah wajib hukumnya” (al-amru 
lil wujub).

Demikian  pula  Allah  SWT  dalam  ayat  di  atas  telah  menempatkan  perintah 
bekerja  diantara  dua  kewajiban  penting  bagi  kaum  muslimin,  yaitu  perintah 
melaksanakan  solat  dan  zikir,  yang  merupakan  intisari  dari  ibadah,  Maka  tidak 
diragukan  bahwa  bekerja  untuk  mendapatkan  karunia  Allah  adalah  sebuah  ibadah 
kepada Allah yang akan mendatangkan pahala bagi pelakunya.
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Perintah bekerja juga dinyatakan dalam al-Qur’an: 
“Dan  katakanlah:  “Bekerjalah  kamu,  maka  Allah  dan  Rasul-Nya  serta  orang-orang  

mukmin akan melihat pekerjaanmu itu…..(at-Taubah : 105). 

 “Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya….(al-
Mulk : 15).  

“Dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan….(an-Naba : 11).
 
“Dan carilah rezeki dari sisi Allah, dan sembahlah Dia, dan bersyukurlah kepada-Nya.  

Hanya kepada-Nya kamu akan dikembalikan”. (al-Ankabut ayat 17)

“Dan carilah  karunia  yang  akan  diberikan  di  negeri  akhirat  dengan apa  yang  telah  
diberikan  Allah  kepadamu,  tetapi  janganlah  kamu  lupakan  bagianmu  di  dunia  dan  berbuat  
baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. (Al-Qoshosh : 77)

 “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-
baik…..(al-Baqarah : 105). 

“Hai  manusia,  sesungguhnya  kamu  telah  bekerja  dengan  sungguh-sungguh  menuju  
Tuhanmu….(al-Insyiqoq : 6)  

“Dan sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami  
adakan bagimu di muka bumi itu (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.” (Al-
A’raf : 10)

“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan  
orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah.” (Al-Muzammil : 20)

Imam Qurthubi berkata; “Dalam ayat-ayat tersebut Allah menyamakan derajat 
pejuang di jalan Allah dengan orang yang mencari harta yang halal untuk menafkahi 
dirinya dan keluarganya, berbuat kebaikan dan keutamaan. Karena itulah Ibnu Umar 
berkata; “Tidaklah Allah menciptakan kematian setelah kematianku di jalan Allah yang 
mana kematian tersebut lebih aku cintai daripada mati di antara tempat duduk untaku 
yang di sana aku bepergian mencari keutamaan (rezeki) dari Allah.” (Tafsir al-Qurthubi, 
jil 19, hal. 49)

Di  samping  itu  terdapat  beberapa  hadis  yang  menyatakan  wajib  dan 
pentingnya kedudukan berusaha dan  bekerja, antara lain;

“Mencari (rezeki) yang halal adalah  wajib setelah kewajiban (ibadah yang lain).” 
(HR. Thabrani)

“Adalah suatu kewajiban bagi setiap orang untuk mencari rezeki dengan cara  
yang halal.” (HR. at-Tabrani).

“Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang berkarya. Dan barangsiapa bekerja keras  
untuk keluarganya maka ia seperti pejuang di jalan Allah Azza wa Jalla.” (HR. Ahmad)

 “Bekerjalah  kamu untuk dunia seolah-olah  engkau akan hidup selama-lamanya,  dan  
bekerjalah untuk akhirat, seolah-olah kamu akan mati esok hari.” (HR. Muslim)
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“Sungguh seandainya  salah  seorang  di  antara  kalian  mengambil  beberapa  utus  tali,  
kemudian  pergi  ke  gunung  kemudian  kembali  memikul  seikat  kayu  baker  dan  menjualnya,  
kemudian dengan hasil  itu  Allah  mencukupkan kebutuhan hidupmu,  itu lebih  baik  daripada  
meminta-minta kepada sesame manusia, baik mereka memberi maupun tidak.” (HR. Bukhori)

Pernah  suatu  saat  Rasulullah  ditanya  oleh  para  sahabat;  “Pekerjaan  apa  yang 
paling baik ya Rasulullah?” Beliau menjawab:”Seorang bekerja dengan tangannya sendiri dan 
setiap jual beli yang bersih”. (HR.Al-Bazzar)

“Tidaklah  seseorang  makan  makanan  yang  lebih  baik  daripada  hasil  ketrampilan  
tangannya sendiri. Nabi Allah Daud as, makan dari hasil kerja sendiri”. (HR. Bukhori)

“Barangsiapa di  malam hari  merasa letih  karena bekerja  dengan tangannya,  maka di  
malam itu ia memperoleh ampunan Allah”. (HR. Ahmad)

“Sesungguhnya Allah Ta’ala senang melihat hamba-Nya letih dan payah karena bekerja  
mencari (rezeki) yang halal”. (HR. Dailami)

“Jika telah melakukan salat di waktu pagi (subuh) maka janganlah kamu tidur (sehingga  
tidak sempat) mencari rezeki-rezeki kamu”. (HR. Thabrani)

“Berpagi-pagilah  untuk  mencari  rezeki  dan  kebutuhan-kebutuhan,  sebab  pagi  itu  
membawa berkah dan kesuksesan”. (HR. Thabrani)

“Sesungguhnya  Allah  senang  jika  salah  seorang  diantara  kamu  mengerjakan  suatu  
pekerjaan yang dilakukan secara professional.” (HR.Baihaqi)

“Sesungguhnya di antara dosa-dosa terdapat dosa-dosa yang tidak terhapuskan dengan  
salat,  sedekah dan haji.  Dan ia terhapuskan dengan jerih payah untuk mencari  penghidupan  
(rezeki).” (HR. Thabrani)

Beberapa  keterangan  di  atas  dengan  tegas  dan  jelas  menerangkan  tentang 
wajibnya  seorang  muslim  untuk  bekerja  keras  menopang  kehidupannya  dengan 
mencari  rezeki  yang  halal.  Dan  Allah  senantiasa  akan  membalas  dan  memberi 
keutamaan  kepada  mereka  yang  bekerja  keras  sebagaimana  dimaksudkann  al-
Qur’an:”Barangsiapa yang mengerjakan amal sholeh, baik laki-laki maupun perempuan dalam 
keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan  
sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa  
yang telah mereka kerjakan.” (an-Nahl : 97) 

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal  sholeh,  tentulah  Kami  tidak  
akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalannya dengan baik.” (al-Kahfi 
: 30). 

‘Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan 
agar Allah mencukupkan bagi mereka balasan pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada  
dirugikan.” (al-Ahqaf : 19)

Seluruh ahli fikih sepakat bahwa seorang laki-laki yang sudah dewasa wajib 
bekerja. Disamping juga berkewajiban untuk memberi nafkah bagi kerabat yang miskin 
dan  tidak  bisa  bekerja  (lemah).  Persoalan  yang  menyangkut  dengan  wajib  bekerja 
menurut ahli fikih sangat terkait dengan masalah kewajiban seseorang untuk memberi 
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nafkah kepada kerabat. Menurut mereka, wanita, orang sakit menahun, anak-anak dan 
orang  cacat  maupun  orang  yang  mengindap  penyakit  lainnya  tidak  wajib  bekerja. 
Jumhur  ulama  berpendapat  bahwa  setiap  orang  berkewajiban  untuk  mencukupi 
kebutuhan istri dan keluarganya dan istri tidak diwajibkan bekerja di luar rumah. Imam 
Ahmad mengemukakan bahwa seorang manusia akan berdosa bila ia menyia-nyiakan 
usaha atau pekerjaan yang bisa mencukupi kebutuhannya. Oleh karena itu, bagi orang 
yang mampu untuk bekerja tetapi tidak mau bekerja, maka haram baginya menerima 
bagian zakat. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i sepakat bahwa bila seseorang yang 
telah dewasa dan ia mampu untuk bekerja, maka orang lain tidak berkewajiban untuk 
memberi nafkah baginya. Mereka mengecualikan orang tua (ayah dan ibu) yang wajib 
dinafkahi oleh anaknya. Imam Abu Hanifah menambahkan bahwa tidak wajib bekerja 
bagi seseorang yang tidak menekuni pekerjaannya, sehingga sulit diharapkan hasilnya. 
Karena  pada  hakikatnya  ia  tidak  mampu  untuk  bekerja.  (Ensiklopedia  Hukum  Islam,  
halaman 874)

Maka  dengan  demikian,  tidak  diragukan  lagi  wajibnya  hukum  bekerja  bagi 
seorang muslim sebagaimana dinyatakan dengan dalil-dalil di atas. Bahkan lebih jauh 
bekerja yang diniatkan karena Allah, di jalan Allah dan untuk mendapatkan karunia-
Nya  sama  halnya  tengah  melakukan  ibadah  kepada  Allah.  Seorang  muslim  wajib 
bekerja  menurut  profesinya  masing-masing  dan  menurut  kadar  kemampuan  dan 
kepakarannya. Jika bekerja adalah ibadah yang wajib dijalankan oleh pengikut Islam 
sebagaimana  dikemukakan  beberapa  ayat  al-Qur’an  dan  hadis-hadis  di  atas,  maka 
konsekwensi  logisnya  adalah  tidak  bekerja  atau  menganggur  adalah  sesuatu  yang 
tercela,  dilarang,  bahkan  diharamkan  dalam  Islam.  Sebagaimana  yang  disebutkan 
dalam  sebuah  hadis:  ”Sesungguhnya  Allah  sangat  membenci  seorang  pemuda  yang 
menganggur”

Dalam mencari pekerjaan, seorang muslim terikat dengan ketentuan-ketentuan 
yang telah digariskan Allah dan Rasul-Nya.  Dia  tidak  dapat  asal  melakukan semua 
pekerjaan  menurut  kehendaknya,  apabila  pekerjaannya  hendak  dimasukkan  dalam 
kategori  ibadah  kepada  Allah  dan  pekerjaan  yang  berada  di  jalan  Allah.  Seorang 
muslim  dikehendaki  untuk  memenuhi  tuntutan  sebagaimana  yang  diajarkan  Islam. 
Tuntutan yang paling utama dalam mencari pekerjaan adalah mencari rezeki dengan 
cara yang halal, sesuai dengan hadis yang artinya; “Adalah suatu kewajiban bagi setiap 
orang untuk mencari rezeki dengan cara yang halal.” (HR. at-Tabrani). 

Menurut  ulama fikih,  ada  tiga  syarat  yang harus  dipenuhi  agar  suatu usaha 
dapat dikatakan halal:
1. Usaha yang dilakukan tidak melanggar ketentuan yang digariskan oleh Allah SWT. 

Yakni mencari rezeki dengan usaha yang baik dan halal, seperti dijelaskan dalam 
surat  5  ayat  88  dan  surat  2  ayat  168.  Secara  eksplisit,  kedua  ayat  tersebut 
mengemukakan kalimat  “memakan yang halal  dan baik”,  namun secara  implisit 
yang dimaksud kalimat tersebut adalah bahwa dalam usaha mencari makanan yang 
akan  dikonsumsi  itu  harus  dengan  jalan  yang  dibolehkan  oleh  Allah  SWT  atau 
usaha yang tidak melanggar ketentuannya.  Karena menurut  ulama fikih,  hukum 
yang berlaku bagi sarana untuk sampai pada tujuan, sama dengan hukum tujuan 
yang  dicapai.  Ini  berarti  meskipun  suatu  sarana  baik,  namun apabila  tujuannya 
membawa kepada dosa, maka sarana itu hukumnya haram. Misalnya, menyewakan 
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rumah  untuk  seseorang  yang  diketahui  secara  pasti  akan  dimanfaatkan  sebagai 
tempat  prostitusi.  Pada dasarnya  penyewaan itu hukumnya boleh,  tetapi  karena 
rumah  tersebut  dimanfaatkan  untuk  maksiat  maka  hukum  menyewakannya 
menjadi haram.

2. Usaha yang dilakukan tidak mengambil hak-hak orang lain. Pemindahan hak atas 
suatu benda dan jasa hanya dapat dilakukan atas dasar saling suka antara kedua 
belah pihak yang melakukan transaksi.  Apabila ada unsur paksaan atau salah satu 
tidak meridhoi, maka transaksi itu tidak sah (QS, 4:29)

3. Usaha  yang  dilakukan  tidak  menimbulkan  kerusakan  atau  kemudharatan  bagi 
kehidupan manusia.  Karena alam sebagai  anugerah Allah SWT harus digunakan 
untuk kesejahteraan hidup dan kehidupan manusia (QS, 2:60) (Ensiklopedi  Hukum 
Islam, jilid 3, hlm. 873)

Pekerjaan-Pekerjaan Utama Menurut Islam
Beberapa  hadis  yang  dikemukakan  terdahulu,  menyiratkan  beberapa  jenis 

pekerjaan yang dipandang utama oleh Islam, diantaranya adalah usaha yang paling 
utama adalah mencari  rezeki  dengan hasil  keringat  sendiri  ataupun pekerjaan yang 
dilakukan dengan tangan seperti bertani, bertukang ataupun dengan berdagang. Dari 
berbagai  hadis  yang  telah  dikemukakan,  para  ulama  memberikan  interpretasi  yang 
berbeda-beda mengenai bidang pekerjaan atau usaha yang terbaik untuk dijalankan.

Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa usaha yang terbaik adalah pertanian, karena 
seorang  petani  merasa  sangat  dekat  dengan  Allah  SWT.  Setiap  petani  menyadari 
sepenuhnya bahwa benih yang ditanamnya hari ini akan bisa berhasil bila mendapatkan 
berkah dari Allah SWT. Demikian juga Imam an-Nawawi, memberikan prioritas utama 
mencari pekerjaan itu dengan bertani. Ia menafsirkan kata “hasil keringat” pada hadis 
yang  diriwayatkan  oleh  Imam  Bukhori  di  atas  sebagai  pekerjaan  bertani.  Dengan 
berusaha di bidang pertanian, maka banyak pihak dapat menikmati hasilnya. Setelah 
pertanian,  usaha  yang  terbaik  adalah  perdagangan.  Imam  al-Mawardi, juga 
mengemukakan  bahwa  usaha  yang  paling  baik  adalah  pertanian,  kemudian 
perdagangan, dan disusul oleh industri. 

Jika kita perhatikan beberapa dalil yang dinyatakan di dalam al-Qur’an maupun 
hadis  yang  menerangkan  tentang  aktivitas  manusia  secara  umum,  ataupun  yang 
menyinggung  khusus  mengenai  pekerjaan  dan  usaha  dalam  memenuhi  kehidupan, 
maka  pada  prinsipnya  Islam  memandang  mulia  dan  utama  semua  pekerjaan  yang 
dilakukan  karena  Allah  dan  berada  pada  tuntunan  ajaran-Nya.  Terutama  apabila 
pekerjaan  tersebut  dilakukan  dengan  sungguh-sungguh  dan  profesional  sehingga 
menbawa  manfaat  untuk  diri,  keluarga,  kaum  muslimin  dan  umat  manusia  pada 
umumnya. Itulah sebabnya para ulama telah memberikan garis panduan bahwa ada 
pekerjaan  yang  sifatnya  fardhu  ain  dan  fardhu  kifayah. Semua  pekerjaan  yang  mulia 
adalah fardhu atau wajib, namun kadangkala menjadi fardhu ain yaitu kewajiban atas 
masing-masing  induvidu  untuk  melaksanakannya.  Terkadang  fardhu  kifayah,  yaitu 
dibebankan kepada sekelompok kaum muslimin, jika sudah ada yang melakukannya, 
maka yang lain gugur dari kewajiban tersebut. Jika tidak ada yang melaksanakannya, 
maka semua akan berdosa.
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 Karena  kondisi  dan  situasi  yang  berbeda  menurut  keperluan  dan 
perkembangan  masyarakat  dan  peradabannya,  maka  kedudukan  pekerjaanpun 
berkembang pula. Mana yang lebih utama petani atau pedagang, tentu akan tergantung 
pada kondisi  dan situasi  pada  suatu  masyarakat.  Jika  semua sudah menjadi  petani, 
maka pedagang tentu lebih utama untuk memasarkan atau memperdagangkan produk-
produk pertanian yang telah dihasilkan oleh petani.  Tidak mungkin kaum muslimin 
akan  membiarkan  semua  masyarakatnya  jadi  petani,  hanya  menjadi  produsen, 
sementara  menyerahkan  distribusi  dan  perdagangannya  kepada  orang  lain.  Hal  ini 
dapat membawa mudhorat akibat adanya kontrol harga pembelian kepada petani yang 
akan merugikan petani. Pada kondisi seperti ini, tidak diragukan pekerjaan berdagang 
dapat  menjadi  lebih  utama  atau  sebagai  fardhu  ain  untuk  menjaga  kemaslahatan 
masyarakat muslim secara umum. 

Kenyataan  ini  banyak  terjadi  di  Indonesia,  dimana  mayoritas  kaum  petani 
adalah  muslim  sementara  para  pedagang  adalah  non  muslim.  Para  pedagang  non 
muslim  dengan  seenaknya  memainkan  harga,  yang  kadangkala  sangat  merugikan 
petani di desa-desa yang produknya dibeli dengan harga murah. Sementara pada saat 
yang sama,  sang pedagang akan menjual  kepada konsumen di kota-kota  yang juga 
muslim dengan harga sangat tinggi. Pedagang dengan seenaknya memainkan harga di 
pasar  sehingga  merugikan  produsen  maupun  konsumen  yang  sama-sama  muslim. 
Maka pada keadaan seperti ini, menjadi pedagang yang akan mendistribusikan barang-
barang  produsen  muslim  kepada  konsumen  muslim,  tidak  diragukan  hukumnya 
sebagai fardhu ain. Menjadi pedagang yang muslim lebih diutamakan daripada harus 
menjadi petani/produsen yang sudah banyak dari kalangan kaum muslim. Maka dalam 
keadaan seperti ini berlaku kaedah fikih “bahwa hukum segala sesuatu berubah menurut  
keadaan yang ada maupun sebab akibatnya”. 

Demikian pula pada zaman modern ini. Pekerjaan apakah yang lebih utama, jika 
keutamaan dilihat  dari hasil  atau keuntungan yang diperoleh.  Apakah seorang yang 
pekerjaannya menghasilkan 10 juta lebih utama dari yang menghasilkan 10 milyar, jika 
diandaikan  mereka  memiliki  kadar  keimanan  dan  ketaqwaan  yang  sederajat,  yang 
sama-sama  memiliki  motivasi  kuat  untuk  menegakkan  Islam.  Jika  demikian 
keadaannya, maka tentu pekerjaan yang berpenghasilan lebih besar adalah lebih utama. 
Dengan besarnya penghasilan yang diperoleh, maka besar pula sumbangan yang akan 
diberikannya kepada Islam. Itulah sebabnya, setiap muslim dituntut untuk melakukan 
pekerjaan dengan semangat jihad yang tinggi, dengan kata lainnya untuk mengeluarkan 
seluruh potensi dan kemampuannya secara maksimal agar hasil yang diperoleh secara 
maksimal  pula.  Ketika  al-Qur’an  memerintahkan  “berjihadlah  kamu  kepada  dengan 
sebenar-benar jihad”, maka makna dalam kerja adalah “bekerjalah kamu secara maksimal 
kemampuan dan menghasilkan produk yang maksimal pula”. 

Sama  halnya  ketika  seorang  pengusaha  muslim  akan  memilih  lapangan 
usahanya. Jika dia mampu menjadi pengusaha properti yang menghasilkan lebih besar 
dari petani, maka tentu menjalankan usaha properti lebih utama baginya. Namun jika 
ada  pengusaha  lainnya  yang  mampu  menjalankan  usaha  dalam  bidang  teknologi 
informatika  seperti  Bill  Gates  yang  penghasilannya  jauh  lebih  besar  dari  petani, 
pengusaha  tekstil  atau  properti,  maka  pengusaha  muslim  wajib  menjalankan  usaha 
teknologi informatika agar menghasilkan produk yang berkualitas tinggi sesuai dengan 
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kemampuan  dan  keahliannya  agar  menghasilkan  produk  terbaik  yang  dapat 
menghasilkan keuntungan maksimal yang akan disumbangkan di jalan Allah.

Hal inilah yang disebutkan al-Qur’an: “Sesungguhnya Kami telah menjadikan apa 
yang  ada  di  bumi  sebagai  perhiasan  bagimu,  agar  Kami  menguji  mereka  siapakah  diantara  
mereka yang terbaik perbuatannya” (Al-Kahfi : 7) .  “Ahsanu amal”, dalam ayat ini dapat 
diartikan  sebagai  yang  terbaik  amal  usahanya.  Yang  terbaik  produknya  dan  yang 
terbaik keuntungannya yang akan dimanfaatkan untuk kepentingan Islam. Maka yang 
terbaik  tentulah yang mesti  dipilih.  Dan tidak diragukan bahwa usaha yang terbaik 
adalah  yang  paling  membawa  manfaat  bagi  kehidupan  umat  manusia  secara 
keseluruhan  yang  sangat  terkait  dengan  kondisi  yang  terjadi  pada  masyarakat  dan 
peradabannya secara umum. 

Adapun  ketika  ahli  fikih  menginterperetasikan  beberapa  hadis  yang 
dikatakannya sebagai  pekerjaan-pekerjan utama, bukan berarti  seluruh potensi  kaum 
muslim harus dikerahkan kepada satu bidang saja seperti pada bidang pertanian saja 
dengan  meninggalkan  pekerjaan-pekerjaan  lain  yang  dianggap  tidak  utama.  Pada 
zaman  pertengahan  dahulu  mungkin  pertanian  adalah  pekerjaan  yang  menjadi 
primadona,  namun pada zaman industri,  para  industrialislah yang lebih  utama dan 
pada  zaman  teknologi  informatika,  tentulah  pengusaha  teknologi  informatika  yang 
dapat mendatangkan keuntungan tinggi lebih utama. Dan keutamaan ini tentu dinilai 
dari  kapasitas  dan potensi  serta  skill  yang dimiliki  masing-masing  individu.  Karena 
masing-masing  manusia  dan  masyarakat  memiliki  kadar  potensi  dan  keutamaan 
masing-masing menurut perkembangan sejarah peradaban mereka.

Jika  dikaitkan dengan  maqosid  al-syariat,  tujuan  dari  diturunkannya syariat 
Allah  kepada manusia,  di  mana fungsi  dan peranan manusia  sebagai  khalifaullah  fil  
Ardhi, atau wakil Allah yang akan menciptakan  kemakmuran dan keadilan di muka 
bumi sebagaimana diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Untuk mencapai keadilan dan 
kemakmuran  yang  diamanahkan,  manusia  perlu  mengembangkan  berbagai  jenis 
pekerjaan dan usaha yang sesuai dengan potensi, kemampuan ataupun kepakaran agar 
masing-masing individu dapat memperoleh penghidupan yang dapat menopang diri, 
keluarga  dan  masyarakatnya.  Sejalan  dengan  perkembangan  pengetahuan  dan 
peradaban,  manusia  telah  menciptakan  berbagai  bentuk  pekerjaan  dan  usaha,  yang 
pada dasarnya bertujuan untuk kemakmuran di kalangan masyarakat. Para Nabi dan 
Utusan  Allah  juga  berperan  dalam  pengembangan  usaha.  Nabi  Adam  misalnya 
mengembangkan  pertanian  sebagai  pekerjaan  dan  usaha  penghidupannya.  Nabi 
Ibrahim  mengembangkan  peternakan  yang  sangat  besar  yang  menopang 
perjuangannya. Nabi Yusuf sebagai bendaharawan Mesir,  mengembangkan pertanian 
yang kemudian diikuti dengan perdagangan yang mengantarkan kemakmuran. Nabi 
Muhammad sebelum diangkat menjadi Rasulullah,  beliau adalah seorang pengusaha 
terkenal yang memepengaruhi dunia usaha di sekitar semenanjung Arabia. Pekerjaan 
ataupun usaha   yang  dapat  mengantarkan kepada  keadilan  dan kemakmuran yang 
lebih  besar  kepada  manusia  tentu  lebih  diutamakan.  Tentu  masing-masing  individu 
memiliki keutamaan dalam memilih lapangan kerja menurut watak,  hobi,  kebiasaan, 
budaya dan perkembangan peradaban masyarakatnya.  Maka tidak diragukan bahwa 
pekerjaan-pekerjaan yang dapat menciptakan keadilan dan kemakmuran yang lebih 
besar  dan secara  meluas  kepada masyarakat  dalam sebuah peradaban tentu  lebih 
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diutamakan dan lebih baik, sebagaimana yang dikehendaki  maqasid al-syariat  itu 
sendiri. Semakin luas dampak keadilan dan kemakmuran yang ditimbulkan sebuah 
usaha mulia, maka tentu pekerjaan itu menjadi lebih utama.
Kedudukan Entrepreneur Dalam Islam

Entrepreneur,  yang  dalam  bahasa  Indonesianya  diterjemahkan  sebagai 
wirausaha,  yang  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  Departemen  Pendidikan 
Nasional, disamakan dengan kata wiraswasta. Sedangkan wiraswasta diartikan sebagai 
orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi 
baru,  menyusun  operasi  untuk  pengadaan  produk  baru,  memasarkannya,  serta 
mengatur permodalan operasinya. (halaman : 1273) 

Joseph Schumpeter, ekonom kelahiran Moravian, memberikan definisi modern 
mengenai entrepreneur, wirausaha sebagai orang yang menghancurkan orde ekonomi 
yang sudah ada dengan memperkenalkan produk dan jasa baru, dengan menciptakan 
bentuk organisasi baru, atau dengan mengeksploitasikan bahan baku baru. Orang yang 
menyelesaikan proses penghancuran tersebut umumnya dengan mendirikan bisnis baru 
namun juga mungkin melakukannya di dalam bisnis yang sudah ada. Sedangkan dalam 
The Portable MBA in Entrepreneurship,  disebutkan bahwa entrepreneur (wirausahawan) 
adalah  orang  yang  memperoleh  peluang  dan  menciptakan  suatu  organisasi  untuk 
mengejar peluang itu. Dan proses kewirausahaan meliputi semua fungsi, aktivitas, dan 
tindakan  yang  berhubungan  dengan  perolehan  peluang  dan  penciptaan  organisasi 
untuk mengejarnya.

Dalam terminologi bahasa Arab modern, entrepreneur atau wirausaha seringkali 
diterjemahkan dengan padanan kata Rajul A’mal seperti yang dinyatakan Dr. Asyraf M. 
Dawabah dalam bukunya Rajul A’mal Islamy.. Sedangkan bahasa Arab klasik seringkali 
menggunakan kata al-Taajir  atau yang sejenisnya untuk menyatakan pekerjaan sebagai 
usahawan,  yang  berasal  dari  kata  tajara-yatjuru-tajran-tijaratan  yang  diatikan  sebagai 
berusaha, berniaga, berdagang dan yang semakna dengannya sebagaimana dikutip dari 
Kamus Arab-Indonesia, Prof. M. Yunus.

Jika  kita  perhatikan dari  beberapa  pengertian di  atas,  maka wirausaha dapat 
dihubungkan dengan sebuah pekerjaan seseorang dalam mencari,  mengklasifikasikan 
sampai dengan menseleksi semua jenis peluang-peluang usaha yang diminatinya atau 
menarik perhatiannya, kemudian dia menciptakan seperangkat infrastruktur, termasuk 
organisasi, sumber daya, permodalan dan sejenisnya dengan segala perangkatnya untuk 
merealisasikan dan mencapai peluang yang telah ditetapkannya melalui tujuan-tujuan 
jangka pendek dan jangka panjang. Usaha baru para entrepreneur, sebagian kecilnya 
mungkin  merupakan  jenis  yang  secara  revolusioner  menghancurkan  orde  ekonomi 
global  sebagaimana  dinyatakan  Schumpeter  seperti  yang  dilakukan  oleh  komputer 
Apple di industri komputer. Tetapi yang terbanyak tetaplah jenis usaha yang memasuki 
pasar yang sudah ada. Bahkan diperkirakan 90% bisnis baru didirikan di industri yang 
sama,  atau  erat  hubungannya  dengan  industri  dimana  wirausahawan  tersebut 
memperoleh pengalamannya.

Dalam  pandangan  Islam,  menjadi  seorang  entrepreneur,  wirausaha  dalam 
sebuah usaha yang halal dan baik, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya adalah 
sebuah pekerjaan yang mulia dan agung. Seorang muslim diperintahkan menjalankan 
solat wajib sebanyak 17 rakaat sehari semalam. Dalam solat sehari semalam tersebut 
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seorang  muslim  diwajibkan  membaca  surat  al-Fatihah sebagai  syarat  sahnya  salat. 
Dalam surat al-Fatihah ayat ke 6 dan 7, adalah permohonan kepada Allah SWT agar diberi  
petunjuk kepada jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah diberi nikmat atas mereka. 
Sementara  dalam  surat  an-Nisa  ayat  69,  disebutkan  siapakah  orang  yang  diberikan 
nikmat  oleh Allah, yaitu para Nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang syahid  dan  
orang-orang soleh. Sedangkan Rasulullah telah bersabda: ”Seorang pengusaha yang jujur  
(al-sidqu)  lagi  dapat  dipercaya  (al-amienu),  akan  bersama  para  Nabi,  orang-orang  
syahid dan orang sholih.” (HR. Tirmidzi).

Dari keterangan di atas, dapat difahami bahwa seorang wirausaha muslim yang 
menjalankan  kewajibannya  sebagaimana  yang  diperintahkan  Allah  dan  Rasul-Nya, 
memilki  moralitas  yang tinggi,  ditandai  dengan sifat  jujur  dan amanah,  maka kelak 
akan ditempatkan bersama para Nabi, syuhada dan solihin, yang merupakan sebaik-
baik manusia dan setinggi-tinggi pembalasan dan keridhoaan Allah kepada manusia 
yang mengikuti petunjuk-Nya. Pentingnya menjadi entrepreneur ini  juga dinyatakan 
dalam sebuah hadis : “Perhatikan olehmu sekalian, sesungguhnya perdagangan itu di dunia  
ini adalah sembilan dari sepuluh pintu rezeki.”  (HR. Ahmad) dan diperkuat oleh sebuah 
hadis :“Usaha yang paling utama adalah jual beli  yang baik dan pekerjaan seorang laki-laki  
dengan ketrampilan tangan sendiri.” (HR. Ahmad)

Dari  beberapa  dalil  yang  dikemukakan,  tidak  diragukan  bahwa  Islam 
memberikan tempat yang mulia dan tinggi kepada  entrepreneur muslim yang jujur 
lagi amanah. Jika seorang pedagang yang berusaha secara tradisional namun jujur dan 
amanah mendapatkan tempat  yang tinggi  bersama para  Nabi,  syuhada dan solihin, 
maka  sama halnya  dengan seorang  entrepreneur  modern yang harus  mengeluarkan 
segala potensi yang dimilikinya untuk menggapai kesuksesan, baik potensi pemikiran, 
permodalan, fisik sampai waktu dan pengorbanan yang besar. 

Dari  sisi  Islam,  sudah  jelas  bahwa  semakin  tinggi  tingkat  kesulitan  sebuah 
pekerjaan, maka tentu makin tinggi ganjarannya. Seorang pejuang di jalan Allah yang 
siap mengorbankan harta  dan nyawanya lebih tinggi  derajatnya dengan orang yang 
hanya  duduk-duduk  tidak  ikut  berperang.  Demikian  pula  seorang  Ulama  yang 
memiliki  pengetahuan lebih  utama dari  seorang ahli  ibadah,  dan seterusnya.  Itulah 
sebabnya,  ketika  seorang berzikir  di  pasar  yang hiruk pikuk lebih  utama dan besar 
pahalanya, sebagaimana yang diterangkan dalam sebuah hadis; Bahwa Rasulullah saw 
bersabda: “Barangsiapa yang memasuki pasar sambil berzikir, “Tidak ada Tuhan selain Allah  
Maha  Esa  dan  tiada  sekutu  bagi-Nya,  bagi-Nya  kerajaan  dan  segala  puji,  Dia  yang  
menghidupkan dan yang mematikan, di tangan-Nya segala kebaikan dan Dia Mahakuasa akan 
segala sesuatu”. Maka Allah akan menuliskan satu juta kebaikan baginya, menghapus sejuta  
keburukannya dan membangunkan rumah baginya di surga.”.  Imam Hasan berkata: “Orang 
yang mengingat Allah di pasar, maka pada hari kiamat nanti akan bersinar sebagaimana 
sinar bulan dan bercahaya sebagaimana cahaya matahari. Dan barangsiapa beristighfar, 
maka Allah akan mengampuni dosanya sejumlah orang yang berada di pasar tersebut.” 
(Ihya’)

Demikian pula, seseorang yang telah memfokuskan diri dan bertekad sebagai 
entrepreneur  muslim,  tentu memiliki  keutamaan dalam Islam selama memang teguh 
jaran  Allah  dan  Rasul-Nya.  Karena  menurut  beberapa  hasil  penelitian,  jelas 
menghasilkan  bahwa  menjadi  entrepreneur  adalah  pilihan  hidup   seorang  yang 
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memiliki  ciri  kepribadian  khusus.  David  McClelland  dalam  bukunya  The  Achieving 
Society,  menyatakan  bahwa  seorang  entrepreneur  memiliki  kebutuhan  pencapaian 
prestasi  yang  lebih  tinggi  daripada  non-entrepreneur,  dan  bahwa  mereka  adalah 
pengambil  risiko  yang  moderat.  William  D.  Bygrave,  dalam  The  Portable  MBA  In 
Entrepreneurship,  “Jelas  bahwa  seorang  entrepreneur  (wirausaha)  memiliki  “internal 
locus of control” yang lebih  tinggi  dari  non-wirausaha,  yang berarti  bahwa mereka 
memiliki  hasrat  yang  lebih  tinggi  untuk  mengendalikan  takdir  mereka  sendiri. 
Penelitian terakhir atas sampel yang cukup luas mewakili para pemilik usaha kecil di 
Inggris  menemukan bahwa lebih  dari  50% menyatakan bahwa independensi  adalah 
motif utama mereka menjalankan usaha mereka sendiri. Dari 121 wirausaha Rusia yang 
diteliti, lebih dari 80% menyatakan bahwa mereka memulai usaha untuk menjadi bos 
bagi  dirinya  sendiri,  dan  bahwa  dengan  memiliki  usaha  sendiri  memberikan  rasa 
otonom dan kebebasan”. Karena itu, banyak orang yang ingin menjadi entrepreneur, 
namun hanya sedikit yang mampu menjalani pekerjaan yang memerlukan ketekunan, 
kekuatan  mental,  intuisi  tajam,  kemmapuan  organisatoris  dan  yang  peling  penting 
memiliki  inovasi-inovasi  baru  dan  sumber  permodalan  yang  kuat  untuk  menopang 
keberhasilan usahanya.

Jika dikaitkan dengan perubahan sosial, maka klas para pedagang, pengusaha 
ataupun kini  entrepreneur memiliki peran yang besar  dalam sejarah.  Sebagai  contoh 
dekat  adalah  gerakan  perubahan  sosial  yang  dilakukan oleh  Nabi  Muhammad saw 
bersama para  sahabatnya.  Penggerak-penggerak  utama perjuangan Muhammad saw 
adalah  para  klas  menengah  pengusaha  yang  konsisten  membiayai  dan  memimpin 
perjuangan  di  tingkat  awal  pergerakan.  Nabi  Muhammad  sendiri  adalah  seorang 
pengusaha  sukses,  yang  didukung  oleh  istrinya,  Khadijah  yang  merupakan  wanita 
pengusaha  yang sukses,  demikian  juga  dengan sahabat-sahabat  utama dan pertama 
yang  memeluk  Islam,  seperti  Abu Bakar,  Abdurrahman bin  Auf,  Usman  bin  Affan, 
Zubair bin Awwam, Thalhah bin Ubeidillah, Sa’ad bin Abi Waqqas dan lainnya. Sejarah 
ini jelas memeberikan informasi bahwa pengusaha adalah penggerak perubahan sosial.
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Bagian Keenam

Menjadi Entrepreneur Sukses

Prinsip Prinsip Menuju Entrepreneur Sukses
Seorang entrepreneur atau pengusaha dalam menjalankan segala bentuk bisnis 

dan  usahanya  segalanya  mengarah  pada  sebuah  kesuksesan.  Diluar  setrategi 
pemasaran  dan  sebagainya,  seorang  entrepreneur  yang  ingin  memasuki  gerbang 
kesuksesan harus memiliki beberapa pripsin yang menunjang kesuksesan.

a. Berani Mengambil Resiko
Dalam hidup ini selalu ada risiko yang harus kita hadapi baik risiko kecil maupun 

risiko  besar.  Setiap  tindakan  apapun  yang  kita  lakukan  mengandung  risiko-risiko 
tertentu bahkan untuk aktifitas sesederhana sekalipun. Saat kita berjalan kaki ada risiko 
jatuh terpeleset karena menginjak kulit pisang, atau risiko tertabrak mobil. Begitupula 
ketika mengendarai mobil, sekalipun dengan kecepatan pelan bisa saja kita menabrak 
orang  atau  sepeda  motor  yang  mendadak  lewat  atau  berhenti  di  depan  kita  atau 
mungkin saja kita ditabrak mobil lainnya dari belakang.

Resiko selalu menghadang langkah kita dan datangnya bisa darimana saja. Faktor 
resiko ini secara nyata dapat kita lihat pada olahraga maut seperti balap mobil. Setiap 
detik  seorang  pembalap  mobil  menghadapi  resiko-resiko  kecelakaan  karena  saling 
senggolan,  ban pecah, rem blong, tergelincir,  kerusakan mesin,  dan sebagainya yang 
bisa berakibat baik cacat fisik atau kematian. Profesi-profesi tertentu juga mempunyai 
risiko  yang  tinggi  seperti  pilot,  penambang  batubara  atau  teknisi  pengeboran  lepas 
pantai.

Demikian pula dengan penusaha yang setiap saat menghadapai sejumlah resiko. 
Namun sikap pengusaha terhadap resiko berbeda dengan seorang pejalan kaki  atau 
pengendara mobil. Pejalan kaki atau sopir mobil tidak melihat dirinya sebagai seorang 
pengambil resiko (Risk Taker). Mereka tidak memposisikan diri untuk mengambil risiko 
dan mereka sangat  tidak senang bila  terjadi  kecelakaan yang menimpa diri  mereka. 
Mantan  juara  balap  mobil  dunia,  Jackie  Stewart,  sama  sekali  tidak  senang  untuk 
mengambil risiko dan bahkan ia membencinya. 

Pengusaha menyadari sepenuhnya bahwa dirinya seorang pengambil resiko dan 
menyenanginya. Ini sangat berbeda dengan sikap seorang penjudi. Bagi penjudi resiko 
itu  lebih  diartikan  sebagai  menang  dan  kalah.  Setiap  kali  menang  dia  akan  terus 
melipatkan jumlah taruhannya dan dia tidak mengetahui pada saat kapan dia berhenti 
karena  judi  hanyalah permainan dan sama sekali  tidak  ada unsur  perencanaan  dan 
perhitungan-perhitungan  didalamnya.  Dalam  kenyataannya  tidak  ada  seorang  pun 
yang sukses karena judi. 

Seorang pegusaha menilai resiko itu sebagai untung dan rugi. Dia menyadari betul 
bahwa apa pun yang ia lakukan selalu ada resikonya. Dia memandang risiko sebagai 
pesona  hidupnya  dan  tidak  takut  untuk  menghadapi  tantangan  dari  resiko  yang 
diambilnya. Ini berkaitan erat dengan keberaniannya dalam mengambil keputusan. 
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Namun berbeda dengan orang lain,  pengusaha-pengusaha  memiliki  persiapan-
persiapan yang matang sebelum mengambil resiko. Dia sudah memiliki pengetahuan 
yang kuat dan matang untuk mengukur sejauh mana dan seberapa besar resiko yang 
akan  dihadapinya.  Setiap  keputusan  untuk  melakukan  suatu  tindakan  usaha  selalu 
didasarkan pada perbandingan antara resiko dan keuntungan serta meminimalisasikan 
kerugiannya. Sejak awal dia mampu membuat perkiraan-perkiraan resiko yang akan 
terjadi pada waktu yang akan datang.

  Resiko yang dihadapi  pengusaha sangatlah beragam dan bisa  muncul  dalam 
berbagai tahap usaha mulai dari tahapan perintisan usaha, membangun usaha sampai 
mengembangkan usaha. Ada resiko yang berkaitan dengan modal yang ditanam, ada 
resiko apakah pasar atau pelanggan mau menerima produk atau jasa, ada resiko apakah 
harganya  bersaing  dengan  produk  atau  jasa  lain,  ada  resiko  persaingan  dengan 
pengusaha lain, ada resiko apakah proses produksinya efisien dan efektif,  ada risiko 
sumber daya manusianya dibajak (hijack) oleh orang lain. Pengusaha juga menghadapi 
resiko-resiko lain yang diluar perhitungannya seperti resiko resiko lainnya yang di luar 
perhitungannya seperti resiko perubahan iklim politik, krisis moneter yang berakibat 
pada tingginya tingkat suku bunga bank, perubahan Undang-undang, dan lainnya.

Misalnya dengan uang satu milyar rupiah seorang pengusaha bisa memutuskan 
untuk  membeli  dua  buah  ruko  (Rumah  Toko)  atau  menyewa  5  ruko  untuk 
mengembangkan usahanya.  Harga ruko memang bisa naik dari  tahun ke tahun tapi 
dengan sewa 5 ruko kapasitas produksi perusahaan menjadi lebih besar. 

Sebelum  mengambil  keputusan  untuk  mulai  usahanya,  pengusaha  melakukan 
analisa dan perhitungan secara terinci untuk mengurangi resiko kerugiannya. Dia akan 
menghitung seberapa besar  keuntungannya,  berapa  modal  yang dibutuhkan,  berapa 
orang (sumber daya manusia) yang diperlukan, apa saja saran dan alat yang dibutuhkan 
dan lain-lain.

Untuk dapat melakukan itu semua maka seorang pengusaha senantiasa berusaha 
untuk  meningkatkan  pengetahuan,  menambah  referensi  bacaan,  wawasan,  dan 
pengalamannya. Dia akan mempelajari buku-buku pengetahuan tentang pengetahuan 
tentang marketing, SDM, manajemen, penjualan,  dan sebagainya.  Bukanlah hal yang 
berlebihan  bila  banyak  pengusaha  yang  meneruskan  pendidikan  formalnya  seperti 
mengambil program MBA atau mengikuti kursus-kursus ketrampilan tertentu sebagai 
upaya untuk meningkatkan pengetahuannya. Selain itu banyak pula pengusaha sukses 
yang berasal dari profesional berpendidikan tinggi. 

Untuk menambah wawasan dan pengalaman, pengusaha tidak segan atau malu 
untuk belajar dari pengusaha lainnya yang lebih berpengalaman dan telah meraih suatu 
sukses.  Dia berusaha keras untuk memperbanyak relasi-relasi  usahanya dan bergaul 
dengan lingkungan yang sukses. Mengangkat seorang direktur yang ternyata korupsi, 
mengambil suatu proyek yang ternyata rugi, atau program marketing yang tidak tepat, 
dapat diantisipasi sebagai hasil belajar dari pengalaman pengalaman tadi.

Sikap pengusaha tidak harus takut menghadapi persoalan persoalan yang pernah 
terjadi dan dia selalu mengambil hikmah atau manfaat dari resiko kegagalan tersebut. 
Dia  mempelajari  dimana  letak  kesalahan  atau  kegagalannya  sehingga  tidak  terjatuh 
pada lubang yang sama.
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Pengusaha  tidak  menghindari  risiko  karena  dengan  sikap  ini  berarti  dia  tidak 
berbuat apa-apa. Pengusaha juga tidak lari dari risiko karena hanya akan melahirkan 
risiko-risiko lainnya yang lebih berat.

b. Mempunyai Kepercayaan Diri yang Kuat
Apa  yang  melandasi  seseorang  untuk  berani  mengambil  resiko,  berambisi, 

melakukan  pekerjaan  yang  lebih  berat,  menghadapi  ujian  sekolah,  menantang  juara 
dunia, dan sebagainya? Pastilah orang itu mempunyai kepercayaan diri yang kuat. Dia 
percaya  dan  yakin  bahwa  apa  yang  dia  lakukan  itu  akan  berhasil  sesuai  dengan 
harapannya. Bahkan dengan kepercayaan diri yang kuat, seperti kata orang bijak, kita 
bisa memindahkan gunung. 

Orang-orang yang sukses pada dasarnya memiliki  rasa percaya diri  yang kuat. 
Thomas  Edison,  penemu  bola  lampu  listrik,  meskipun  gagal  dalam  ratusan  kali 
eksperimennya  dan  bahkan  laboratorium  hampir  ludes  terbakar  api,  tetap  percaya 
bahwa percobaannya akan berhasil  dan terbukti  sehingga milyaran penduduk dunia 
saat  ini  merasakan manfaat  dari  kesuksesannya.  Para  ahli  di  NASA percaya  bahwa 
ruang angkasa bisa dipelajari sehingga menghantarkan Neil Armstrong sebagai orang 
pertama yang mendarat di bulan.

Percaya  diri,  keyakinan  kuat,  atau  optimisme  memang  merupakan  dimensi 
psikologis manusia yang sukar dimengerti.  Namun ia bukan sesuatu yang ajaib atau 
mistik  sehingga  mustahil  dipelajari  atau  dikembangkan.  Setiap  orang  punya 
kepercayaan diri, namun tidak semua orang mampu memupuknya. Tidak percaya diri, 
tidak yakin, berpikir negatif,  mencari kambing hitam adalah manifestasi atau ciri-ciri 
orang yang tidak punya kepercayan diri.

Sebaliknya  orang  yang  percaya  diri  akan  tampak  dari  sikap  dan  perilakunya. 
Misalnya dia tetap menjaga kontak mata saat bicara dengan orang lain, berjalan lebih 
cepat dari rata-rata orang, mengkomunikasikan idenya secara cepat, teratur dan lancar, 
tidak  meremehkan pendapat  orang lain  dan lainnya.  Sikap orang yang percaya  diri 
tetap  optimis  terhadap  sesuatu  yang  sedang  dikerjakannya  dan  mampu 
memvisualisasikan arah dan tujuannya dengan jelas.

Percaya  diri  merupakan  salah  satu  ciri  atau  karakteristik  utama  dari  pribadi 
pengusaha yang sukses. Hampir semua pengusaha mempunyai kepercayaan diri yang 
kuat  dikarenakan  begitu  besarnya  tantangan  yang  mereka  hadapi  dan  begitu 
kompleksnya masalah yang harus mereka selesaikan.  Pengusaha yang sukses adalah 
pribadi yang sukses dengan kepercayaan diri yang kuat.

Kepercayaan  diri  pengusaha  bisa  tumbuh  karena  naluri  alamiah  atau  faktor 
genetis yang dimilikinya sejak lahir namun pada umumnya yang utama karena proses 
yang dia bentuk secara sadar berdasarkan pengalaman–pengalaman hidupnya. Setiap 
saat dia berusaha untuk membangun dan meningkatkan kepercayaan dirinya. 

Pegusaha sukses percaya bahwa usaha yang dilakukannya merupakan keputusan 
yang tepat sehingga dia berani mewujudkannya secara nyata dan berhasil.

c. Mempunyai Etos Kerja yang Baik
Setiap orang memiliki etos kerja yang berbeda sesuai dengan latar belakang pribadinya,  
nilai-nilai  agama yang dianutnya,  kondisi  lingkungan dan alamnya,  dan masyarakat  
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sekitarnya. Etos kerja juga merupakan ciri yang membedakan satu kelompok masyarakat  
dengan kelompok masyarakat lain.

Para sosiolog mendefinisikan etos  sebagai  sekumpulan ciri-ciri  budaya,  dengan 
mana  suatu  kelompok  membedakan  dirinya  dan  menunjukkan  jati  dirinya  yang 
berbeda  dengan  kelompok-kelompok  lain.  Dalam  pengertian  lain  etos  adalah  sikap 
dasar  seseorang  atau  kelompok  orang  dalam  melakukan  kegiatan  tertentu.  Dengan 
demikian maka etos kerja merupakan sikap dasar seseorang dalam bekerja.

Manusia  sebagai  mahluk  ekonomi  mempunyai  beragam  kebutuhan  baik  yang 
bersifat  materi  maupun  non  materi.  Kebutuhan  materi  misalnya  kebutuhan  akan 
makanan (pangan), pakaian (sandang), rumah (papan), kebutuhan biolgis, dan lainnya. 
Kebutuhan non materi seperti kebutuhan terhadap pendidikan, rasa aman, aktualisasi 
diri,  prestasi,  kekuasaan dan lainnya.  Untuk dapat  memenuhi kebutuhan-kebutuhan 
inilah manusia bekerja.

Sejak zaman pra sejarah hingga zaman modern ini bekerja telah menjadi bagian 
hidup  umat  manusia.  Nilai-niali  agama  apapun  mengaruskan  umatnya  untuk  giat 
bekerja. Manusia zaman dulu bekerja dengan mengandalkan kekuatan fisik tubuhnya 
dan  peralatan  trasdisional  yang  sangat  sederhana  seperti  batu,  tulang,  dan lainnya. 
Kemudian dengan pengembangan akal pikiran dan kebudayaan manusia bekerja sejara 
lebih maju dengan menggunakan kekuata fisik, akal pikiran, dan teknologi yang lebih 
modern.

Meskipun sudah menjadi bagian hidup namun sikap seorang dalam bekerja tidak 
lah sama. Berbeda etos kerja ini mempengaruhi banyak hal seperti yang telah disebut 
diatas.  Etos  kerja  orang  dari  pegunungan akan  berbeda  dari  pesisir  laut,  etos  kerja 
petani berbeda dengan pegawai negeri,  etos kerja orang jawa berbeda dengan orang 
batak.  Demikian  pula  etos  kerja  masyarakat  Indonesia  berbeda  dengan  etos  kerja 
masyarakat jepang, masyarakat Cina, atau masyarakat Amerika.

Etos  kerja  ini  merupakan ciri  lain  yang menonjol  pada pribadi  pengusaha dan 
setiap  pengusaha memiliki  etos  kerja  yang berbeda-beda.  Namun jika  dibandingkan 
dengan individu lain, perbedaan etos kerja pengusaha lebih banyak dipengaruhi oleh 
faktor  yang  bersumber  pada  pribadi  pengusaha  itu  sendiri.  Artinya  etos  kerja 
pengusaha terbentuk karena proses pengembangan potensi diri. Pengusaha yang sukses 
senantiasa meningkatkan potensi-potensi diri sehingga etos kerjanya pun makin tinggi. 

Etos  kerja  diawali  pada  pembentukan  keteladanan  dimana disadari  atau  tidak 
hampir setiap sikap dan prilaku pengusaha menjadi  sorotan atau secara luas.  Setiap 
orang  mempunyai  penilaian-penilaian  tertentu  yang  mungkin  sama  atau  perbeda 
terhadap  gerak  gerik  pengusaha.  Penilaian  tersebut  bisa  saja  positif  atau  negatif. 
Pengusaha yang memberikan senyum sambil mengucapkan selamat pagi setiap datang 
ke kantor akan dinilai karyawannya sebagai pimpinan atau bos yang ramah dan penuh 
perhatian.  Namun  karyawan-karyawan  akan  menilainya  sebagai  pimpinan  yang 
sombong dan kaku manakala pengusaha tidak menjawab sapaan mereka.

Dalam lingkungan sosial yang lebih luas pengusaha seperti halnya artis, pejabat, 
dan orang-orang penting lainnya merupakam figur publik yang kehidupan pribadinya 
tidak  pernah  luput  dari  sorotan  masyarakat  maupun  pers.  Opini  yang  terbentuk 
dimasyarakat sangat ditentukan oleh sikap dan prilaku pengusaha dalam kehidupan 
sehari-hari. Pengusaha yang selalu menolak proposal sumbangan dari panti asuhan atau 
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karang taruna misalnya akan dinilai masyarakat sebagai pengusaha yang tidak memiliki 
tangung  jawab  social,  sebaliknya  masyarakat  akan  memuji  pengusaha  yang 
menyumbang  pakaian  atau  beras  bagi  anak-anak  yatim,  mendanai  pembangunan 
masjid atau sarana-sarana sosial.

 Sikap dan perilaku positif pengusaha sudah tentu akan dinilai secara positif oleh 
orang  lain.  Demikian  pula  dengan  kondisi  sebaliknya.  Pengusaha  yang  sukses 
memahami betul hal ini dan menyadari bahwa orang lain akan meneladani perilakunya. 
Orang  seringkali  menirukan  disiplin  diri  dan  kebiasaan-kebiasaan  kerja  seorang 
pengusaha baik itu yang positif maupun negatif. Jika ia disiplin terhadap waktu maka 
para manajer dan stafnya juga akan menghargai  waktu,  misalnya datang kerja lebih 
pagi, mengadakan rapat secara efisien, tidak berlama-lama ketika menelpon, menepati 
janji,  dan lainnya. Namun kalau pengusaha itu berpakaian tidak rapi, gemar ngobrol 
waktu  kerja,  seringkali  membatalkan  rapat,  atau  makan  siang  berlama-lama,  maka 
bawahannya pun akan meniru kebiasaan buruk tersebut.

Oleh karenanya pengusaha selalu mengembangkan etos kerja yang berdasarkan 
pada  karakter  positif  pribadinya.  Jika  mengacu  pada  pendapat  Aristoteles  maka 
pengusaha yang sukses terus membangun etos yang terdiri dari pikiran yang baik (good 
sense) moral yang baik (good moral character ) dan niat yang baik (good will).

Sifat  keteladanan  seorang  pengusaha  tumbuh  karena  adanya  karakter  pribadi 
yang konsisten pada niali-nilai positif. Baik dalam menjalankan usaha maupun dalam 
kehidupan  sosial  dia  memegang  teguh  etika  dan  moral  seperti  jujur,  adil,  sopan, 
bermoral,  dan  setiakawan.  Karakter  dan  watak  seperti  ini  akan  meningkatkan 
kredibilitas  pengusaha  di  mata  karyawan maupun masyarakat  luas.  Semakin  tinggi 
kredibilitas pengusaha semakin dipercaya dan dijadikan teladan oleh banyak orang.

Faktor  keteladanan  lainnya  mungkin  dipengaruhi  oleh  kharisma  yang  dimiliki 
pengusaha.  Sulit  untuk  mengartikan  kharisma  namun  seorang  pengusaha  yang 
kharismatik  mempunyai  suatu  sifat  yang  luas  biasa  sehingga  mampu  menarik  dan 
mempengaruhi orang lain. Banyak orang berusaha untuk mengidentifikasikan dirinya 
seperti orang yang mempunyai kharisma tinggi yang dikaguminya.

Citra diri pengusaha juga termasuk faktor yang diperhatikan dan ditiru orang lain. 
Citra diri ini misalnya cara dia dalam berdandan, pemilihan warna dan corak baju yang 
dipakai, caranya bergerak gaya bicara, dan ekspresi wajah. Namun demikian pengusaha 
yang sukses akan mengembangkan citra yang sesuai dengan pribadinya yang percaya 
diri,  semangat  tinggi,  dan ramah.  Dan sebaliknya  bukan berusaha  membentuk  citra 
yang  memanipulasi  pribadinya  sehingga  dia  kehilangan  identitas  pribadi  yang 
sebenarnya.

Dengan  demikian  keteladanan  merupakan  dimensi  penting  dalam  etos  kerja 
seorang pengusaha. Dalam segala hal pengusaha yang sukses haruslah menjaga sikap, 
perkataan, dan perilakunya karena setiap saat orang lain mengawasi atau menirunya. 
Pengusaha   sekali  dia  melakukan  tindakan  negatif  maka  akan  mengurangi  atau 
menghilangkan kredibilitasnya. Dan semakin banyak orang yang akan menjadikannya 
sebagai teladan bila dia konsisten dengan sikap dan perilaku yang baik dan positif.

82



d. Mempunya Kekuatan Fisik dan Mental Kuat
Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Manusia dikaruniai dua  
dimensi yaitu dimensi jasmani dan dimensi rohani. Dimensi jasmani adalah keseluruhan  
aspek  fisik  dan  biologisnya  seperti  mata,  telinga,  tangan,  kaki,  otot,  urat,  tulang,  
jantung, dan sebagainya. Dimensi rohani mencakup keseluruhan aspek manusia sebagai  
makhluk yang berakal, bertindak, berbahasa, dan belajar. Dimensi rohani juga mencakup  
nilai-nilai spiritual yaitu keimanan.

Setiap  orang  senantiasa  berusaha  untuk  mencari  keseimbangan  antara  dimensi 
jasmani  dan  dimensi  rohani.  Pepatah  latin  mengatakan  men  sana  incopore  sano atau 
didalam tubuh yang sehat  terdapat  jiwa yang sehat  ketidak seimbangan dalam satu 
unsur  saja  dalam  dimensi  tersebut  mengakibatkan  ketidakstabilan  orang.  Misalnya 
orang  yang  sedang  sakit  gigi  akan  merasakan  seluruh  tubuhnya  sakit  dan  marah 
terhadap orang lain. Kalau tangan kita dicubit maka sakitnya terasa keseluruh tubuh 
dan kita berusaha membalas cubitan itu. Demikian pula kalau kita sedang pusing atau 
stres maka makanpun tidak mau. 

Oleh karenanya orang berusaha keras untuk menjaga kesehatan jiwa dan raganya. 
Untuk  menjaga  kesehatan  raga  dilakukan  dengan  memenuhi  kebutuhan  kalori  dan 
olahraga  sedangkan  untuk menjaga  kesehatan  jiwa  banyak  cara  ditempuh misalnya 
dengan rekreasi, mengikuti kegiatan agama, membaca buku, dan lainnya.

Bagi pengusaha kesehatan dan kekuatan fisik dan mental merupakan syarat utama 
dalam melakukan kegiatan usahanya. Dibandingkan dengan orang-orang kebanyakan, 
pengusaha  termasuk  orang  yang  memiliki  daya  tahan  fisik  dan  mental  yang  kuat. 
Aktivitas sehari-hari pengusaha baik dilingkungan keluarga, lingkungan perusahaan, 
lingkungan  sosial  yang  demikian  padat  dan  kompleks  menuntut  stamina  fisik  dan 
mental yang prima.

Menyadari  bahwa kesehatan itu tidak  dapat  dinilai  harganya maka pengusaha 
yang  sukses  senantiasa  mengatur  gaya  hidup  sehatnya.  Dia  berusaha  keras  untuk 
menjaga vitalitas dan stamina dirinya supaya tetap sehat dan kuat baik yang mencakup 
fisik, mental, emosi dan spiritual. Dia tidak hanya secara rutin melakukan medical check  
up,  tapi juga mengmbangkan aspek mental, emosi dan spiritual.

Untuk menjaga kesehatan fisik, pengusaha biasanya mempunyai pola hidup fisik 
yang teratur yaitu :

1. Menjaga  konsumsi  dan  menu  makanan  dengan  memperhatikan  aspek 
kecukupan gizi dan kalori serta makan sayur-sayuran dan buah-buahan.

2. Selalu mengontrol berat badan
3. Mengkonsumsi vitamin secara tidak berlebihan
4. Menghindari minuman keras berakohol
5. Tidak merokok
6. Menjaga kebugaran tubuh dengan olah raga yang teratur

Untuk  menjaga  kesehatan  mentalnya,  pengusaha  berupaya  untuk 
mempertahankan keseimbangan mentalnya dengan memahami secara obektif kelebihan 
dan kekurangan dirinya. Umumnya untuk menghindari stres ini pengusaha melakukan 
beberapa langkah seperti berikut :
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• Menghindari kelelahan yang parah dengan istirahat dan mengurangi beban 
kerja 

• Tidur nyenyak secukupnya
• Membuat perencanaan dan analisis pekerjaan
• Membaca buku ringan

Sedangkan  untuk  menjaga  kesehatan  emosionalnya,pengusaha  berusaha  untuk 
membina  hubungan  emosional  dengan  orang  lain.  Sikap  dan  perilaku  emosional 
cenderung dikurangi  sehingga  pengusaha menjadi  pribadi  yang menyenangkan dan 
mudah diajak kerjasama,  tidak cepat tersinggung dan tidak egois  atau mau menang 
sendiri. 

Dan yang  juga  penting  pengusaha  tidak  mengabaikan  aspek  spiritual.  Melalui 
kegiatan-kegiatan seperti meditasi akan memperkaya dimensi spiritual yaitu kekuatan 
batin, keteguhan, keyakinan dan optimisme.

Tahapan Menjadi Entrepreneur Pemula
Menjadi entrepreneur pemula dan terencana memang tidak semudah menjadi 

seorang entrepreneur penerus keluarga. Dengan strategi yang jitu dan semangat kuat 
seorang  entrepreneur  pemula  dapat  mencapai  puncak  kesuksesan  yang  diinginkan. 
Beberapa langkah diantaranya;

1. Menganalisa diri
Pada tahap menganalisa diri ini ada beberapa cara untuk mencapai keberhasilan 

yakni;
a. Menetapkan apa yang diinginkan
b. Menciptakan visi keberhasilan diri
c. Terobosan unik
d. Yakin bahwa keberhasilan itu akan datang
e. Memusatkan pada sasaran keberhasilan
f. Tidak terpengaruh oleh hambatan.

2. Mengembangkan Kreatifitas.
Hal yang menjadi dasar utama pada pengembangan kreatifitas adalah;

a. Sadari bahwa anda adalah manusia yang merdeka.
b. Berfikir dan berbuat untuk hal yang besar.
c. Jangan batasi fikiran anda dengan segala kendala yang ada pada diri anda.
d. Merdekakan pikiran anda (bebaskan) keseluruh arah, keseluruh segi, kebagian 

yang tidak pernah terpikir oleh orang lain.
e. Tulislah hasil kreatifitas anda dimanapun dan kapanpun anda mendapatkannya.

3. Merencanakan Usaha
Rangkaian aspek dalam perencanaan usaha diantaranya;

a. Perkiraan kondisi perekonomian dan perkembangannya.
b. Studi kelayakan tentang kondisi  setempat yang berhubungan dengan aktifitas 

usaha.
c. Saat yang tepat untuk memulai usaha pada kondisi ekonomi baik atau ekonomi 

resesi.
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d. Membuat kebijakan kearah tujuan.

4. Menjalankan perusahaan
Kunci menjalankan perusahaan menuju pada pintu kesuksesan adalah;

a. Jaga agar tujuan selalu terlihat jelas.
b. Memiliki gambaran yang jelas tentang transaksi keuangan.
c. Mengetahui titik impas.
d. Usahakan biaya material semurah murahnya.
e. Hilangkan segala sesuatu yang tidak diperlukan.
f. Efesiensi tinggi dan upah tinggi.
g. Rintis memperoleh laba besar.
h. Bentuk dan ukuran serta kemasan
i. Usahakan setiap pembeli menjadi pelanggan tetap.
j. Kontrol piutang.

C. Langkah Langkah Menjadi Entrepreneur Sukses
Siapa yang tidak ingin  sukses. Semua orang ingin sukses dalam kehidupannya. 

Bahkan  seorang  muslim  biasanya  ingin  sukses  pada  dua  sisi,  tidak  hanya  sukses 
didunia tapi juga sukses di akhirat. Ada beberapa tahapan menurut saya seseorang bisa 
menjadi orang sukses, yaitu;

Harus dapat mengenali diri sendiri
Dalam mengenali  diri  sendiri  ini  ada beberapa item yang harus diperhatikan 

yaitu, merenung untuk apa manusia ini diciptakan, memahami tugas sebagai khalifah di 
muka bumi, mengenali potensi yang ada dalam diri, menyadari kelebihan dan kekuatan 
diri,  mampu  mengembangkan  kelebihan  dan  kekuatan,  menyadari  kelemahan  dan 
kekurangan diri, senantiasa berupaya meminimalisir kelemahan dan kekurangan diri, 
berupaya  menggunakan  hati  nurani  sebagai  pelita  hidup,  mampu  melakukan 
instropeksi  disetiap  waktu,  mampu  menempatkan  diri  baik  secara  vertical  maupun 
horizontal.

Dapat Memahami Prinsip Hidup Yang Kuat
Untuk menguasai prinsip hidup yang kuat maka ada beberapa hal yang harus 

dikuatkan yakni  memahami  bahwa memiliki  prinsip  hidup adalah penting,  mampu 
membedakan antara yang haq dan yang bathil, memiliki pandangan bahwa hidup baru 
bermakna jika bermanfaat bagi orang lain dan diri sendiri,Tidak menyianyiakan waktu, 
mudah  meminta  maaf  dan  memberi  maaf,  memiliki  prinsip  bahwa  bekerja  adalah 
ibadah, memiliki pandangan bahwa hakekatnya manusia tidak mampu berbuat sesuatu 
tanpa campur tangan Tuhan Yang Maha Esa.

Mempunyai kepribadian yang menarik
Selanjutnya  untuk  menjadi  orang  sukses  sesorang  harus  mempunyai 

kepribadian yang menarik, untuk mewujudkan kepribadian yang menarik ada beberapa 
hal  yang  harus  dilakukan  yakni  mampu  memilih  busana  yang  bersahaja,  mampu 
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menampilkan  kesan  pertama yang menarik,  tidak menunjukan kesan terlalu  rendah 
diri, bersikap tegar tetap pnuh sopan santun, pandangan mata yang tajam tapi penuh 
hormat, gaya bicara yang lugas namun mempesona, mampu menampilkan kesan akhir 
yang positif.

Berusaha Jujur dan Dapat Dipercaya
Kredibilitas  seseorang  akan  ditentukan  oleh  tingkat  kejujurannya,  jujur  dan 

dapat dipercaya adalah senjata ampuh untuk menarik perhatian orang, bersikap jujur 
perlu  niat  dan perjuangan  yang  besar,  jujur  berarti  menyatunya  antara  ucapan dan 
perbuatan, Berusaha untuk mengatakan apa adanya, berupaya untuk mematuhi aturan 
yang telah disepakati, sangat sedikit orang yang tidak senang pada orang yang jujur.

Dapat Mengikuti Perubahan
Memahami bahwa perubahan akan terus terjadi dan tidak akan pernah berhenti, 

kebahagiaan seseorang sangat tergantung bagaimana orang itu menyikapi perubahan 
yang  terjadi,  kedewasaan  dan  harga  diri  sangat  dipengaruhi  oleh  perilaku  dalam 
menyikapi  perubahan,  perubahan  selalu  ada  positif  dan  ada  negatifnya,  setiap 
perubahan selalu ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan,  setiap perubahan 
tidak  akan  pernah  memuaskan  semua  pihak,  kuncinya  bagaimana  menyikapi 
perubahan, positif atau negatif, menyikapi secara positif akan membawa kebahagiaan 
hidup dan menyikapi secara negatif akan menyengsarakan hidup.

Memiliki Kepedulian yang Tinggi.
Orang  yang  memiliki  kepedulian  yang  tinggi  mendapat  simpati  dari  orang 

sekitarnya, memiliki kepedulian berarti ada kecenderungan memikirkan keadaan yang 
tidak  baik,  merenung  apa  yang  harus  dilakukan  untuk  memperbaiki  sesuatu  dan 
sumbangkan tenaga serta fikiran untuk mengurangi penderitaan orang lain.

Sanggup Mengambil Resiko
Perilaku  yang  dapat  mengangkat  harga  diri  seseorang  salah  satunya  adalah 

berani  mengambil  resiko,  jika  ingin maju hadapilah resiko,  tidak ada kegiatan yang 
tidak mengandung resiko,  kegagalan adalah sukses tahap awal,  orang sukses adalah 
orang yang pernah mengalami kegagalan dan sementara orang yang tidak pernah gagal 
adalah orang yang tidak pernah berbuat sesuatu.

Memiliki kendali diri yang efektif
Tahapan  menjadi  orang  sukses  diantaranya  kita  harus  memiliki  kendali  diri 

yang efektif  yakni  dengan memahami bahwa pekerjaan yang sulit  dilakukan adalah 
pengendalian diri, mengendalikan diri berarti mengendalikan hawa nafsu, hawa nafsu 
yang  tidak  terkendali  akan  menjatuhkan  martabat  seseorang,  yang  membedakan 
manusia dan makhluk lain didunia adalah karena manusia memiliki alat kendali dan 
Kendali diri akan efektif jika tidak bersahabat dengan rasa egois yang mementingkan 
diri sendiri.
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Berusaha Meningkatkan Potensi Diri
Untuk sukses seseorang juga harus berusaha meningkatkan potensi diri dengan 

cara Potensi diri adalah nikmat yang harus disyukuri, cara efektif untuk mensyukuri 
nikmat adalah dengan menggali potensi dan meningkatkannya, tidak pernah berhenti 
untuk belajar, tidak pernah malu belajar pada orang lain, mengalokasikan waktu untuk 
selalu membaca dan menyisihkan dana untuk membeli buku.

Selalu bersemangat dalam kerja
Keberhasilan seeorang harus ditompang dengan semangat yang kontinue, untuk 

itu harus dipahami bahwa semangat kerja sangat dipengaruhi oleh perasaan seseorang, 
berusaha menjaga kestabilan semangat kerja,  seseorang harus mengetahui faktor apa 
saja yang mempengaruhi perasaannya, semangat kerja karena kesadaran dan muncul 
dari dalam diri akan lebih konstan dan kontinyu dan niat kerja untuk ibadah, mengelola 
rasa kecewa, ingin bermanfaat bagi orang lain dan upaya menyeimbangkan hak dan 
kewajiban adalah cara yang efektif mempertahankan semangat kerja.

Selain beberapa langkah diatas, ada beberapa hal juga bagi generasi muda 
Indonesia jika ingin menjadi orang sukses, berguna bagi diri, keluarga, bangsa dan 
Negara juga agamanya, diantaranya;

Mempunyai Tahapan Target Dalam Hidup
• Dapat mengukur diri pada target umur tertentu, misalnya;

o Umur 25 tahun sudah wisuda S1
o Umur 26 Tahun sudah  menikah
o Umum 27 punya satu bidang usaha
o Umur 30 tahun punya beberapa bidang usaha punya 2 mobil dan punya 

rumah.
o Umur 35 sudah selesai S2 dan S3 dan berpenghasilan lebih 30 juta.

• Mempunya target hidup dalam jangka waktu tertentu,misalnya;
o Target 1 tahun ini buka usaha rumah makan
o Target satu tahun ini beli mobil
o Target 2 tahun ini punya mobil 2
o Target  2 tahun ini punya 3 bidang usaha
o Target 2 tahun ini berpenghasilan 40 juta.

• Mengevaluasi Perjalanan hidup 1 tahun sekali, misalnya;
o Mengevaluasi bagaimana hasil dari target yang sudah dibuat.
o Mengevaluasi target hidup yang tidak berhasil.
o Mengevaluasi kendala kendala dalam realisasi target hidup.
o Mengevaluasi akan target yang tidak tercapai apakah dapat ditargetkan 

tahun berikutnya.

Menguasai Kiat Kiat Mendapatkan Rezeki Banyak
Menjadi orang sukses dan diberikan banyak rezeki tentu ada beberapa hal yang 

harus pripsip yaitu punya niat baik, memberi pada orang yang meminta, berbuat yang 
terbaik kepada kedua orang tua, tidak menyakiti orang lain sampai sakit hati sekali, 
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memperbanyak kawan (1 minggu minimal 2 orang), sholat tepat waktu dan tidak 
tertinggal, mengeluarkan Zakat dan sedekah.

D. Lima Kunci Sukses Menjadi Entrepreneur Pemula
Mengawali  menjadi  seorang  entrepreneur  tentu  harapan  berhasil  atau  sukses 

adalah impiannya. Untuk  seorang entrepreneur dalam menjalankan usahanya menuju 
kesuksesan harus membekali diri dan dengan semangat yang kuat. Ada beberapa kunci 
sukses dalam pandangan saya, yakni;

Harus Memiliki Visi Kuat
Yaitu  gambaran  atau  bayangan  tentang  masa  depan  yang  akan  diraih,  atau 

kemampuan untuk melihat realitas masa depan baik 5 tahun, 10 tahun atau 20 tahun. 
Secara rinci yakni;

• Semua rencana dan strategi usaha didasarkan pada visi.
• Perlu integrasian antara visi pribadi dan visi perusahaan.
• Visi   harus  disosialisasikan  kepada  seluruh  karyawan  untuk  menumbuhkan 

loyalitas dan dedikasi mereka kepada perusahaan.
• Diperlukan pendalaman batin untuk membangun visi yang kuat.

Selalu Berfikir Positif
Yaitu  cara  pandang terhadap berbagai  masalah dan persoalan dimana segala 

keputusan akibat dari solusi menghasilkan sesuatu yang positif. Secara rinci;
• Berfikir positif akan menghasilkan dukungan yang positif.
• Dalam proses  berfikir  positif  muncul gelombang elektromagnetik yang saling 

mempengaruhi sehingga terjadi interaksi yang positif.
• Berfikir positif  kepada siapapun termasuk lawan atau pesaing bisnis sehingga 

lawan bias berbalik jadi positif.
• Pengusaha yang sukses selalu memandang orang dari sisi positif.
• Sebaliknya kegagalan pengusaha dimulai dari pikiran yang negatif seperti sikap 

pesimis dan meremehkan orang lain.
• Berfikir  positif  harus  dilatih  seperti  mencatat  kegiatan  positif  yang  harus 

dilakukan setiap hari atau banyak membicarakan kesuksesan, kebahagiaan dan 
berfikir tentang ide ide yang besar.

Memiliki Konsep Hidup yang Jelas
Yaitu gambaran secara keseluruhan mengenai apa, siapa, kapan, mengapa dan 

bagaimana kita menjalani hidup ini. Secara rinci:
• Konsep hidup merupakan modal dasar bagi pengusaha
• Pengusaha  yang  memiliki  konsep  hidup  yang  kuat  tidak  mudah  goyah  tapi 

konsisten dengan keyakinan dan kemampuannya.
• Tanpa konsep hidup usaha tidak dapat bertahan lama.
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Selalu Berusaha Mengurangi Kelemahan
Menjadi seorang entrepreneur yang sukses secara perlahan terus mengevaluasi 

diri mengurang kelemahan kita dan menghambat sukses.
• Entrepreneur  perlu  menyadari  kelemahan  dirinya  dan  berusaha  untuk  terus 

memperbaikinya dengan proses belajar dan memperluas wawasan.
• Membiasakan intropeksi diri setiap malam sebelum tidur merupakan salah satu 

cara latihan mengurangi kelemahan.

Upayakan Diatas rata Rata Orang lain
• Jika anda sukses menjadi seorang entrepreneur maka anda harus menjalani ini 

minimal 10% diatas rata rata orang lain.
• Untuk itu anda harus merasa tertekan dengan menciptakan tantangan tantangan 

baru misalnya tekanan untuk bersaing dengan pengusaha asing. Perasaan takut 
bangkrut.

• Dengan konsep diatas rata rata ini maka aktualisasi  diri  akan terus mengikat 
10% lebih dari orang lain.
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Epilog
Pengangguran & Entrepreneurship Islami

Latar Belakang Masalah
Dunia  tempat  manusia  menjalani  aktivitas  kehidupannya  dewasa  ini  adalah 

dunia yang semakin sempit dan terbuka diibaratkan seperti sebuah desa global (global  
village). Berkat kecanggihan teknologi informasi, peristiwa-peristiwa di belahan dunia 
Timur akan dapat  diketahui  pada  waktu  yang sama di  belahan dunia  Barat.  Dunia 
sedang menuju era penyatuan dan penghapusan batas-batas  demografi  dan geografi 
konvensional yang dikenal selama ini dan sedang melaju dengan pasti menuju era yang 
dikenal  dengan  globalisasi. Globalisasi  sering  diartikan  para  cendekiawan  sebagai 
terhapusnya dinding-dinding pemisah antara manusia  satu  dengan manusia  lainnya 
yang selama ini  ingin dipertahankan oleh sebagian  bangsa-bangsa  yang konservatif. 
Setiap orang dapat berhubungan langsung dengan siapapun yang dikehendakinya baik 
untuk  berbisnis,  berteman  ataupun  bekerjasama  dalam  bidangnya.  Modal  dapat 
berpindah tanpa kontrol dari satu negara ke negara lain dengan mekanisme pasar yang 
telah diciptakan, demikian pula para penjual dan pembeli dapat menjalankan transaksi 
tanpa harus bertemu muka. Globalisasi sendiri akhirnya melahirkan persaingan sengit 
di antara bangsa-bangsa yang ingin tetap memelihara eksisitensinya,  dan persaingan 
dalam bidang ekonomi adalah persaingan tersengit  yang akan mempengaruhi wajah 
bangsa-bangsa  dunia  di  masa  depan  yang  juga  telah  melahirkan  berbagai  bentuk 
persaingan.  Persaingan  ini  akan  menjadi  fenomena  dan  ciri  khas  kehidupan  dunia 
modern dan akhirnya mereka yang memiliki keunggulanlah  yang akan menguasai tata 
dunia di masa depan.

Memasuki era globalisasi yang penuh tantangan dan persaingan sengit, justru 
Indonesia tengah mengalami berbagai bentuk dilema dan kemunduruan. Sejak jatuhnya 
Soeharto pada 1998, perekonomian Indonesia semakin hancur. Pada APBN 2001 terlihat 
bahwa defisit anggaran sebesar Rp.53 triliun dan hutang jatuh tempo sebesar 200 milyar 
USD (2.000 triliun rupiah). Hal ini baru dapat lunas dalam tempo 125 tahun (2 generasi) 
(2.000 triliun/16 triliun pertahun). Daya saing Indonesia terletak pada urutan ke 103, 1 
score  di  atas  Vietnam  (104)......  Demikian  pula  terjadi  pada  perusahaan-perusahaan 
nasional yang menyebabkan pengangguran mencapai lebih dari 30 juta orang. Impor 
beras sebesar 2 juta ton/tahun (no.1 di dunia), 1 juta ton kedelai, 1 juta ton jagung dan 
4,5 juta ton gandum. Sampai hari ini rata-rata income per-capita penduduk Indonesia 
sebesar U$ 2 perhari atau +U$ 600 per tahun, jadi termasuk salah satu negara termiskin 
di dunia (masih jauh dibandingkan standar PBB untuk negara miskin yaitu < U$ 760 per 
tahun). Sementara HRD juga sangat terpuruk dimana HDI hanya pada urutan 109, satu 
skor di atas Vietnam 110, sedangkan Jepang no. 4, Singapura no.22, Brunei 25, Malaysia 
56,  Thailand 67  dan Filipina 77.  ......  Tiga tahun kedepan anggaran keuangan masih 
defisit dan masih memerlukan pinjaman rata-rata U$ 3,4 milyar per tahunnya. Untuk 
tahun 2004, defisit APBN mencapai Rp. 31,82 triliun ditambah dana rekonstruksi Aceh 
lebih dari Rp. 10 triliun akibat tsunami. Data menunjukkan utang luar negeri Indonesia 
belum banyak mengalami perubahan, yaitu tahun 1998 sebesar U$ 140 milyar, tahun 
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2000 sebesar U$ 144 milyar, tahun 2001 sebesar U$ 125 milyar, tahun 2002 sebesar U$ 
131 dan tahun 2003 sebesar U$ 132,9 miliar. (Perubahan Menuju Indonesia Baru,  Syahrial 
Yusuf dkk)

Krisis moneter yang berkepanjangan, telah menimbulkan masalah besar lainnya, 
yaitu  pengangguran.  Data  dari  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  menunjukkan,  jumlah 
angkatan  kerja  di  Indonesia  pada  bulan  Februari  2005  mencapai  105,8  juta  orang. 
Dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja pada bulan Agustus 2004 sebesar 104,0 
juta orang, berarti ada penambahan angkatan kerja baru sebesar 1,8 juta orang dalam 
enam bulan terakhir. Sementara itu, jumlah penduduk yang bekerja pada bulan Februari 
2005 mencapai 94,9 juta orang, dan bila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang 
bekerja pada Agustus 2004 sebesar 93,7 juta orang, berarti ada penambahan lapangan 
kerja baru sebesar 1,2 juta orang. Penambahan jumlah lapangan kerja baru yang lebih 
kecil disbanding pertambahan angkatan kerja baru, menyebabkan terjadi penambahan 
jumlah  penganggur  baru  sebesar  600  ribu  orang.  Dengan  penambahan  ini,  tingkat 
pengangguran terbuka (Open Unemployment) meningkat menjadi 10,3 persen disbanding 
keadaan  pada  Agustus  2004  sebesar  9,9  persen.  Sementara  jumlah  penduduk  yang 
bekerja tidak penuh (dibawah 35 jam per minggu) atau  underemployment,  pada bulan 
Februari 2005 mencapai 29,6 juta orang, terdiri dari  bekerja tidak penuh tetapi tidak 
berusaha mencari pekerjaan lain (voluntaryunderemployment) sebesar 15,3 juta orang dan 
bekerja tidak penuh tetapi masih mencari pekerjaan lain (unvoluntary underemployment) 
sebesar  14,3  juta  orang.  Bila  dibandingkan  dengan  jumlah  penduduk  yang  bekerja 
keseluruhan sebesar 94,9 juta orang, tingkat underemployment mencapai 31,2 persen, 
yang berarti lebih tinggi dibandingkan keadaan pada Agustus 2004 sebesar 29,8 persen. 
(Laporan BPS, Situasi Ketenagakerjaan Indonesia, Februari, 2005)

Jika  dikaitkan  dengan  beberapa  kebijakan  pemerintah  SBY-JK  terkini,  seperti 
kenaikan BBM yang mengakibatkan terjadinya biaya produksi yang tinggi pada pabrik-
pabrik yang mengakibatkan terjadinya PHK (pemutusan hubungan kerja), maka tingkat 
pengangguran jelas akan naik secara drastis.  Tuntutan-tuntunan kenaikan upah pada 
pekerja  yang  sebagian  besar  berujung  dengan  mogok  kerja  ataupun  PHK  akan 
menambah  jumlah  pengangguran  dari  angka  yang  sudah  disebutkan.  Sementara 
pemerintah  belum  memiliki  kebijakan  yang  strategis  dalam  menyelesaikan  masalah 
pengangguran yang semakin membesar jumlahnya. Pengangguran akan mengakibatkan 
timbulnya masalah baru, yaitu kemiskinan yang terus meningkat akibat lemahnya daya 
saing bangsa Indonesia di arena globalisasi.

Merumuskan Solusi
Masalah pengangguran yang tengah menerpa bangsa Indonesia, adalah masalah 

global  yang  dihadapi  dunia,  baik  negara  terbelakang,  negara  berkembang  bahkan 
negara maju seperti di Eropa atau Amerika. Di tengah badai krisis moneter dan resesi 
yang terjadi,  pengangguran menjadi  hantu mengerikan yang belum dapat  dicarikan 
jalan keluarnya secara  bijak.  Para cendekiawan telah mengeluarkan berbagai  konsep 
untuk  menyelesaikan  masalah  pengangguran  dan  para  pemimpin  politik  telah 
menerapkan berbagai kebijakan, namun sejauh ini, masalah pengangguran, khususnya 
di Indonesia tetap menjadi masalah besar yang belum mendapat jalan keluar. Bahkan 
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krisis multi dimensi yang menimpa bangsa Indonesia menambah sulitnya permasalahan 
yang ada.  

Diantara  resep  yang diajukan para  cendekiawan ekonomi untuk mengurangi 
pengangguran  adalah  dengan  menumbuhkan  semangat  kewiusahaan  dikalangan 
pengusaha atau yang dikenal  dengan  entrepreneur.  Berbicara masalah entrepreneur, 
biasanya  orang  akan  segera  merujuk  kepada  teori  peranan  entrepreneur  dalam 
pembangunan yang dikemukakan pemikir ekonomi Eropa seperti Joseph Schumpeter.

Schumpeter  berkeyakinan bahwa pembangunan ekonomi terutama diciptakan 
dari  inisiatif  dari  golongan  pengusaha  inovatif  atau  golongan  entrepreneur,  yaitu 
golongan masyarakat yang mengorganisasi dan menggabungkan faktor-faktor produksi 
lainnya  untuk  menciptakan  barang-barang  yang  diperlukan  masyarakat.  Mereka 
merupakan golongan massyarakat yang menciptakan inovasi  atau pembaruan dalam 
perekonomian.  Pembaruan-pembaruan  yang  dapat  diciptakan  oleh  para  pengusaha 
dapat dibedakan dalam beberapa bentuk, yaitu:
a. memperkenalkan suatu barang;
b. penggunaan cara baru dalam memproduksi sesuatu barang;
c. memperluas pasar sesuatu barang ke daerah-daerah baru;
d. mengembangkan sumber barang mentah yang baru, atau;
f. mengadakan reorganisasi dalam sesuatu perusahaan atau industri.

 Sebagai  pencipta  pembaharuan  kegiatan  para  pengusaha  harus  dibedakan 
dengan  kegiatan  seorang  pemimpin  perusahaan  dan  pemilik  modal.  Pemimpin 
perusahaan  (manager)  hanya  memimpin  kegiatan  memproduksi  dalam  suasana 
struktur  organisasi  dan  teknik  memproduksi  yang  tidak  berubah.  Sedangkan  para 
pengusaha terutama menciptakan pembaharuan dan perbaikan atas kegiatan-kegiatan 
ekonomi  yang  telah  ada.  Hanya  apabila  pemimpin  perusahaan  melaksanakan  pula 
pembaharuan-pembaharuan,  mereka  dapat  digolongkan  sebagai  pengusaha  yang 
inovatif atau entrepreneur. Kegiatan pembaharuan yang dilakukan akan mempertinggi 
pendapatan masyarakat dan menaikkan tingkat konsumsi mereka.  Kenaikan tersebut 
akan mendorong perusahaan-perusahaan lain memperbesar tingkat produksinya dan 
mengadakan penanaman modal baru.

Dalam bukunya Innovation and Entrepreneurship, soko guru managemen modern, 
Peter F. Drucker membuktikan dengan dengan data dan fakta bahwa para entrepreneur 
Amerika telah menyelamatkan perekonomian Amerika selama dua dekade (1965 – 1985) 
dari siklus gelombang Kondratieff yang dikenalkan Schumpeter dengan inovasi-inovasi 
yang  mereka  kembangkan.  Drucker  menyatakan  bahwa  kenyataan  yang  hidup  dan 
berkembang  di  Amerika  pada  kenyataannya  adalah  pergeseran  dari  ekonomi 
“manajerial”  (“managerial”  economy)  menjadi  perekonomian  “wiraswasta” 
(“entrepreneurial”  economy).  Perubahan  ini  telah  mampu  menahan  pengangguran 
dengan  menciptakan  hampir  40  juta  lapangan  pekerjaan  baru  dengan  tumbuhnya 
perusahan-perusahan  kecil  yang  digerakkan  oleh  para  entrepreneur  yang  mampu 
berinovasi dalam menjalankan usahanya.

Menentukan Peran Islam
Sehubungan  dengan  masalah  pengangguran  dan  kemiskinan  yang  dihadapi 

dunia,  termasuk bangsa  Indonesia,  apakah peran  yang dapat  diberikan oleh  agama 
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Islam sebagai agama mayoritas bangsa Indonesia. Karena mayoritas bangsa Indonesia 
yang tengah menghadapi pengangguran dan kemiskinan adalah muslim, maka adalah 
menjadi sebuah keniscayaan sebagai sebuah agama langit yang lengkap lagi sempurna, 
Islam dapat memberikan jalan keluar dan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi 
para pengikutnya. Namun sampai saat ini masih banyak yang salah faham terhadap 
Islam dan kaum muslimin.

Pada  masa  ini  tidak  ada  satupun agama di  dunia  yang dicurigai,  dicitrakan 
buruk, disalahkan, bahkan diserang sedemikian hebatnya dengan berbagai cara, secara 
halus  maupun  kasar,  baik  secara  sembunyi  maupun  terang-terangan  kecuali  Islam. 
Agama  ini  telah  dimusuhi  oleh  orang-orang  yang  mengaku  berperadaban  ataupun 
biadab, orang Barat maupun orang Timur, baik Komunis, Sosialis  maupun Kapitalis, 
apalagi yang Zionis. Bahkan tidak kurang orang yang mengaku Muslimpun menyerang 
Islam  secara  terbuka  dan  merendah-rendahkan  ajarannya  dengan  berbagai  dalih 
pembaruan agama. Koran dan majalah serta buku-buku yang ilmiah ataupun populer 
telah menyerang Islam secara terbuka, mencitrakannya sebagai sumber ajaran teroris, 
radikal, ekstrim, fundamentalis, ortodoks dan berbagai istilah buruk lainnya. 

Islam diidentikannya dengan agama kaum primitif  dan bar-bar  padang pasir 
yang  ketinggalan  jaman.  Dan tidak  kurang  pula  tampil  orang-orang seperti  Salman 
Rushdi  dalam  The  Satanic  Verses yang  merendahkan  Islam  dengan  cara  yang  tidak 
rasional  dan  tidak  ilmiah.  Dan  kini  para  intelektual  Barat  secara  terbuka  telah 
menyatakan  Islam  adalah  ancaman  terbesar  bagi  peradaban  Barat,  seperti  yang 
dikemukakan  Huntington dalam  The Clash of  Civilizations,  atau Marvin Centron dan 
Thomas O’Toole dalam Ecounters with The Future : a Forecast of Life into The 21.st Century. 
Kelompok  ini  seakan-akan  menghendaki  agar  seluruh  dunia  mengikuti  pikirannya 
untuk  membenci  dan  memusuhi  Islam  dan  para  pengikut  setianya  dengan  segala 
propaganda yang dilakukannya secara sistematis.

Peristiwa-peristiwa terakhir yang terjadi seperti penyerangan dramatis Amerika 
pada 11 September 2001 ataupun serangkaian peristiwa pengeboman yang terjadi  di 
Indonesia  telah  memperkuat  citra  kaum  muslimin  sebagai  teroris  yang  mengancam 
kehidupan  umat  manusia.  Para  pemimpin  Barat  dengan  lantangnya  menyerukan 
perang agama terhadap kaum muslimin dan negaranya yang dituduh sebagai sarang 
teroris,  sebagaimana yang diserukan Presiden Amerika  Goerge W. Bush.  Yang lebih 
kontreversial pernyataan PM Australia, John Howard yang akan menyerang langsung 
para tersangka di  negara yang melindunginya.  Bersamaan dengan itu,  telah muncul 
propaganda-propaganda sesat yang dapat menimbulkan kebencian terhadap Islam dan 
kaum  muslimin  seperti  yang  terjadi  di  beberapa  negara  Barat,  baik  di  Amerika, 
Australia maupun Eropa. Di Australia misalnya kaum muslimin diperlakukan kurang 
sopan dan diperiksa seperti teroris, sementara di Amerika banyak kaum muslimin yang 
mendapat cemohan dan diskriminasi. Terakhir yang paling menyedihkan, kini tokoh-
tokoh agama lain, dengan beraninya menyatakan bahwa Islam sumber terorisme dan 
Nabi Muhammad sebagai teroris sebagaimana yang digambarkan dalam sebuah kartun 
Nabi yang telah memicu protes kaum muslimin di seluruh dunia.

Kemunduran demi kemunduran, atau kekalahan demi kekalahan yang diderita 
kaum muslimin sejak beberada dekade lalu, dalam hampir semua lini kehidupan telah 
mempengaruhi  pola  dan orientasi  kehidupan mereka,  terutama generasi  muda yang 
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mulai  meniru-niru  apa  saja   yang  datang  dari  masyarakat  Barat  yang  dapat 
mengantarkannya  menuju  kesuksesan  hidup  di  dunia.  Dalam  dunia  bisnis,  para 
pengusaha  muslim berlomba-lomba  menerapkan  kapitalisme-sekuler,  menjiplak  trik-
trik bisnis sampai kiat-kiat sukses dari Barat agar dapat berkompetisi dengan penguasa-
pengusaha  klas  dunia  atas  nama  globalisasi.  Itulah  sebabnya  tidak  mengherankan 
banyak  para  pengusaha  muslim  yang  dianggap  sukses  dalam  dunia  bisnis,  namun 
kehidupan mereka tidak ada bedanya dengan pengusa-pengusaha non-muslim.

Ironisnya  ada  di  kalangan  mereka  yang  beranggapan  bahwa  Islam  tidak 
memiliki seperangkat ajaran yang mampu mengantarkan mereka menuju kesuksesan 
sebagaimana yang diajarkan sistem-sistem ekonomi dunia, terutama sistem kapitalisme 
global  yang  telah  mengantarkan  banyak pengusaha  menuju  kesuksesan.  Katakanlah 
seperti  Bill  Gate,  Henry  Ford,  Rich  Devos  sampai  kepada  Walid  al-Talal,  Adnan 
Kashogy, Tun Daim Zainuddin ataupun pengusaha lokal seperti Jusuf Kalla, Abu Rizal 
Bakrie, Chairul Tanjung dan pengusaha muslim lainnya yang masih menjalankan model 
bisnis konvensional. 

Sementara  Islam  yang  agung  dan  sempurna  dipenuhi  dengan  ajaran-ajaran 
mulia tentang berbagai perkara, bahkan dengan tegas sumber utama Islam, al-Qur’an 
menyatakan dirinya sebagai penjelasan terhadap segala masalah: : “Dan Kami turunkan 
kepadamu al-Kitab (al-Qur’an) untuk menjelaskan segala sesuatu.” (QS. Al-Nahl:89). Dan al-
Qur’an  dengan  tegas  menjamin  akan  memberikan  jalan  yang  paling  lurus  dalam 
mencapai kemenangan; “Sesungguhnya al-Qur’an ini memberi petujuk ke jalan yang paling 
lurus…”. Demikian pula Rasulullah telah bersabda: “Aku tinggalkan kamu dua perkara,  
jika kamu berpegang teguh kepada keduanya, maka tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu al-
Qur’an dan al-Sunnah.”. (HR. Bukhori-Muslim)

Said Hawa dalam bukunya  al-Islam menyebutkan bahwa Islam adalah sistem 
kehidupan  yang  menyeluruh,  yaitu  sistem  kehidupan  yang  sempurna,  mengajarkan 
segala bentuk sistem kehidupan yang akan mengantarkan manusia menuju kebahagiaan 
dan  kesempurnaan  hidup.  Sistem  kehidupan  yang  memiliki  ajaran  moral-spiritual, 
etika,  keyakinan,  kerohanian  dan  sekaligus  memiliki  ajaran  social,  budaya,  politik, 
ekonomi,  pendidikan,  sains-teknologi,  filsafat,  militer  dan  lainnya.  Tujuan  Islam 
diturunkan ke muka bumi sangat jelas, yaitu membangun sebuah tatanan masyarakat 
yang adil makmur (baldatun thoyyibah wa robbun ghafur), yang akan memberikan rahmat 
dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia, sebagaimana dinyatakan al-Qur’an: Dan 
tiadalah Kami mengutus kamu (Muhammad) kecuali  sebagai rahmat untuk seluruh manusia. 
(al-Anbiya : 107) 

Menurut  Al-Qordhawy,  ada  beberapa  karakteristik  ajaran  Islam  yang 
membedakannya dengan agama-agama lain, diantaranya:

1. Islam  adalah  agama  yang  Robbaniyah,  artinya  ajaran  yang  diturunkan  dari 
Robbul  alamin,  Tuhan  Seru  sekalian  alam,  Sang  Pencipta  Yang  Maha  Tahu, 
bukannya agama filsafat yang direkayasa oleh pemikiran manusia.

2. Islam  adalah  agama  yang  Syumul,  artinya  agama  yang  totalitas,  yang 
mengajarkan  seluruh  aspek  kehidupan  umat  manusia,  dari  masalah  yang 
berkaitan dengan individu sampai masyarakat dan negara.
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3. Islam  adalah  agama  Fitrah,  artinya  agama  yang  sesuai  dengan  harkat  dan 
martabat  manusia,  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  perkembangan  manusia 
sepanjang masa.

4. Islam  adalah  agama  Washatan,  artinya  agama  yang  mengajarkan  tentang 
prinsip-prinsip  pertengahan,  yang  moderat  dan  tidak  ekstrim,  yang 
memperhatikan pertumbuhan dan kebutuhan perkembangan masyarakat secara 
alamiah.

5. Islam adalah agama Ilmiyah dan Amaliyah, artinya agama yang mementingkan 
aspek-aspek keilmuan dan pengamalan dalam realisasinya.

Sejarah telah membuktikan bahwa Islam dengan ajarannya yang sempurna telah 
berhasil  membangun  sebuah  umat  dengan  peradabannya  yang  menjulang  tinggi 
beberapa  waktu  lalu.  Islam  telah  mengantarkan  bangsa  Arab  yang  terbelakang, 
berpecah belah dan tertindas menjadi bangsa besar,  sebagai  super power yang telah 
mengalahkan   dua  super  power  besar  waktu  itu,  Romawi  dan  Parsia.  Islam  telah 
mengubah manusia jahiliyah penyembah berhala  yang terbelakang menjadi  manusia 
yang  bertauhid  dan  berperadaban,  menjadi  pemimpin-pemimpin  besar  dunia  yang 
dikagumi hingga hari ini. (Hilmy Bakar : Ummah Melayu Kuasa Baru Dunia Abad 21)

Marthon (2004:xi) menegaskan di tengah kehidupan global yang sedang krisis, 
terdapat kesadaran transedental untuk mengembalikan segala problematika kehidupan 
kepada nilai-nilai Islam, dan mempelajari khazanah Islam dengan mensinkronisasikan 
sistem kehidupan yang ada. Kebangkitan Islam mendorong intelektual muslim untuk 
meningkatkan kemampuan intelektualnya guna mengkaji, memahami, menganalisa dan 
mengeloborasi  sumber-sumber  hukum  dan  kitab  peninggalan  umat  Islam  untuk 
menemukan  sebuah  konsep  dan  paradigma  baru  dalam  semua  aspek  kehidupan. 
Termasuk  dalam  wacana  ekonomi  Islam, dan  kemampuan  intelektual  Islam  dalam 
mengkodifikasikan  nilai-nilai  Ekonomi  Islam  yang  bersumber  dari  syariah  dengan 
tuntutan zaman.

Para cendekiawan muslim seperti Umar Chapra, MA. Mannan, Kurshid Ahmad, 
Said S. Marthon  dan lainnya mengemukakan bahwa ekonomi yang berbasis Islam telah 
ada sejak kedatangan Islam. Perkembangan ekonomi Islam adalah setua perkembangan 
Islam itu sendiri. Perilaku Nabi Muhammad dan para shahabatnya dalam menjalankan 
kehidupan,  khususnya dalam menentukan kebijakan ekonomi mikro maupun makro 
adalah bukti nyata tentang keberadaan ekonomi yang berbasisikan pada syariah Islam. 
Bahkan dalam kenyataannya, praktek-praktek ekonomi yang dilakukan kaum muslimin 
jauh  lebih  modern  dan  berkeadilan  daripada  sistem  ekonomi  yang  diterapkan 
peradaban  Barat.  Cendekiawan  muslim  telah  berupaya  menjadikan  ekonomi  Islam 
sebagai  salah  satu  cabang  sistem  ekonomi  dunia  yang  keberadaannya  perlu 
diperhitungkan disamping  sistem ekonomi  kapitalisme atau sosialisme yang dikenal 
selama ini.  Program Islamisasi  ekonomi yang diluncurkan para cendekiawan muslim 
sejak  decade  70an  telah  mendapat  sambutan  hangat  dari  pemerintah  negara-negara 
muslim  dengan  mulai  didirikannya  lembaga-lembaga  ekonomi  Islam  seperti  Islamic  
Development Bank (Bank Pembangunan Islam) ataupun lembaga-lembaga lainnya. Kini 
perbankan bagi hasil  (profit sharing) telah menjadi pilihan utama masyarakat muslim, 
bahkan diminati oleh non muslim

95



Aplikasi  ekonomi  yang  berbasiskan  Islam  di  Indonesia  sendiri  sudah  mulai 
dirintis para cendekiawan muslim sejak beberapa dekade lalu, sejak tahun 70an dengan 
mengadakan serangkaian pengkajian-pengkajian dalam bidang akademis,  mengalami 
percobaan dibeberapa lembaga keuangan mikro seperti  Koperasi  Masjid Salman ITB 
dan mengalami  puncak ketika  pada tahun 1990an dengan mulai  didirikannya Bank 
yang  berbasiskan  syariah  yang  dikenal  dengan  Bank  Muamalat  Indonesia  (BMI). 
Selanjutnya  perjuangan  penerapan  ekonomi  berbasis  syari’ah  ditandai  dengan 
berdirinya  Baitul  Mal  wa  Tamwil  (BMT),  Bank  Perkreditan  Rakyat  Syariah  (BPRS), 
Koperasi  Syariah  dan  sejenisnya.  Selanjutnya  pemerintah  mengeluarkan  beberapa 
peraturan  yang  membolehkan  bank  konvensional  membuka  cabang  syariah,  maka 
berdiri beberapa bank syariah seperti Bank Syariah IFI, Bank BNI Syariah, Bank Mandiri 
Syariah dan lainnya. Pada tahun 1999 pemerintah mengesahkan Undang-Undang Zakat 
yang mengatur pengelolaan zakat secara nasional.

Itulah  sebabnya,  menurut  Chapra  (2001:xii)  Ilmu ekonomi  Islam mempunyai 
potensi  besar  karena  lingkupnya  yang  jauh  lebih  luas.  Ia  tidak  hanya  menyertakan 
variable-variabel  ekonomi  belaka,  tetapi  juga  memasukkan  variable-variabel  moral, 
sosial,  politik,  dan  sejarah  sesuai  dengan  dinamika  politik  dan  sosioekonomi  Ibnu 
Khaldun.  Ilmu  ekonomi  Islam  telah  mengalami  kemajuan  yang  cukup  besar  sesudah 
kebangkitannya pada masa modern.

Membangun Paradigma Entrepreneurship Islami
Bersamaan  dengan  berkembangnya  peradaban  manusia,  termasuk 

pengetahuannya,  beberapa  dekade  ini  telah  berkembang  pengetahuan  baru  yang  di 
kenal  dengan  Entrepreneurship,  jika  diterjemahkan  secara  global  ke  dalam  bahasa 
Indonesia  berarti  kewirausahaan. Entrepreneurship  adalah  cabang  ilmu  ekonomi 
modern yang berkembang pesat seperti pengetahuan tentang  managerialship,  leadership  
dan lainnya. Ilmu entrepreneurship diajarkan pada universitas-universitas terkemuka 
dunia dan diharapkan dapat melahirkan para entrepreneur, yang dapat mengendalikan 
revolusi yang mentransformasikan dan memperbaharuai perekonomian dunia. Joseph 
Schumpeter, ekonom kelahiran Moravian, memberikan definisi entrepreneur, wirausaha 
sebagai  orang  yang  menghancurkan  orde  ekonomi  yang  sudah  ada  dengan 
memperkenalkan produk dan jasa baru, dengan menciptakan bentuk organisasi baru, 
atau dengan mengeksploitasikan bahan baku baru. Orang yang menyelesaikan proses 
penghancuran tersebut umumnya dengan mendirikan bisnis baru namun juga mungkin 
melakukannya di dalam bisnis yang sudah ada. Sedangkan dalam The Portable MBA in 
Entrepreneurship,  disebutkan bahwa entrepreneur (wirausahawan)  adalah orang yang 
memperoleh peluang dan menciptakan suatu organisasi untuk mengejar peluang itu. 
Dan  proses  kewirausahaan  meliputi  semua  fungsi,  aktivitas,  dan  tindakan  yang 
berhubungan dengan perolehan peluang dan penciptaan organisasi untuk mengejarnya. 
Para  entrepreneur  yang  penuh  inovasi  diharapkan  dapat  menciptakan  lapangan 
pekerjaan baru untuk mengatasi masalah pengangguran yang terus meningkat.

Bagi seorang muslim, ajaran-ajaran Islam yang sempurna akan menjadi rujukan 
pertama  mereka  dalam  menyelesaikan  segala  permasalahan  hidup  dan  kehidupan 
mereka.  Termasuk dalam menjalankan usaha menjadi  seorang  entrepreneur  muslim 
yang akan mematuhi semua perintah Allah dan rasul-Nya. Karena Islam adalah agama 
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yang lengkap,  maka seluruh masalah manusia akan dapat diselesaikan ajaran Islam. 
Termasuk bagaimana hakikat dan cara menjadi seorang wirausaha yang sukses, bukan 
hanya sukses di dunia saja, tapi juga sukses di akhirat sebagaimana di contohkan oleh 
generasi Islam pertama. 15 abad silam, Islam telah melahirkan sosok konglomerat agung 
Abdurrahman bin Auf yang telah menjadi seorang entrepreneur muslim sejati  bertaraf 
mujahid fi sabilillah yang menguasai perdagangan 2/3 dunia di bawah kepemimpinan 
Khalifah Umar bin Khattab. Islam telah mendidik dan mencetak Abdurrahman bin Auf 
menjadi  sebaik-baik  manusia,  seunggul-unggul  pengusaha  dan  sesukses-sukses 
entrepreneur  yang  memiliki  kiat  dan  strategi  cemerlang  dalam  menjalankan  roda 
usahannya.

Dalam  situsi  seperti  sekarang,  terutama  di  Indonesia  sebagai  negara  muslim 
terbesar  dunia  yang  tengah  di  landa  gelombang  pengangguran  dan  kemiskinan, 
sementara mayoritas kaum muslimin lemah dalam bidang ekonomi,  maka diharapkan 
munculnya para entrepreneur muslim yang akan menggerakkan kebangkitan Islam dan 
umatnya. Karena sejarah telah membuktikan, sebagaimana disebut Schumpeter, bahwa 
para  entrepreneur  adalah  diantara  kelompok  orang-orang  yang  dapat  mengadakan 
perubahan  dan  memimpin  pergerakan  kebangkitan,  baik  ekonomi,  politik,  budaya 
maupun peradaban. Nabi Muhammad saw sendiri adalah seorang entrepreneur yang 
sukses  sebelum diangkat  menjadi  Nabi  dan Rasul.  Demikian pula  dengan beberapa 
orang  sahabatnya  utama  seperti  Abu  Bakar,  Umar,  Utsman,  Thalhah  ataupun 
Abdurrahman bin Auf. Mereka menggerakkan perubahan masyarakat jahiliyah menjadi 
masyarakat bertauhid dan berperadaban. Entrepreneur seperti inilah yang diharapkan 
tampil  membangun umat saat  ini.  Sebagaimana al-Qur’an menggambarkan ciri  khas 
mereka;  “Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah,  
melaksanakan  salat,  dan  menunaikan  zakat.  Mereka  takut  kepada  hari  ketika  hati  dan  
penglihatan menjadi  goncang (hari  Kiamat),  (mereka melakukan itu) agar Allah memberikan  
balasan kepada mereka dengan yang lebihbaik daripada apa yang telah mereka kerjakan, dan agar  
Dia menambah karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang  
Dia kehendaki tanpa batas.” (An-Nur : 37-38)

Diharapkan  dengan  lahirnya  para  entrepreneur  muslim  yang  memiliki 
ketinggian  mentalitas,  moralitas  dan  spiritualitas  berdasarkan  ajaran  Islam,  maka 
bangsa  Indonesia  akan  segera  bangkit  dari  keterpurukannya,  terselesaikan  segala 
permasalahannya dan melaju menjadi bangsa yang besar dan maju, bangsa yang adil 
dan makmur sebagaimana dicita-citakan para pahlawan dan pendiri bangsa. Sekaligus 
para  entrepreneur  menjadi  penggerak  perubahan  sosial-ekonomi  yang  akan 
menyelesaikan masalah-masalah utama bangsa seperti pengangguran dan kemiskinan 
yang semakin hari semakin tinggi jumlahnya. 

Untuk itulah diperlukan sebuah sebuah panduan yang praktis dan strategis yang 
akan  menjadi  peta  bagi  para  entrepreneur  muslim  dalam  membangun  dan 
mengembangkan  usahanya,  agar  mereka  menjadi  para  pemain  yang  sukses  dan 
menang, bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Semua harus di mulai dengan ilmu 
pengetahuan.   Mencari  harta  dengan menjadi  seorang entrepreneur  adalah  perilaku 
umum yang diperintahkan Allah SWT kepada setiap muslim sebagai sebuah ibadah. 
Oleh karena itu, ibadah tidak bisa direalisasikan kecuali dengan beberapa syarat –yang 
syarat  pertama  adalah  ilmu-,  maka  wajib  bagi  setiap  entrepreneur  muslim  untuk 
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mengetahui  hukum-hukum  syariah  yang  berkaitan  dengan  kegiatan  bisnis,  agar 
usahanya  mendapatkan  kehalalan  dari  Allah  SWT,  dijauhkan  dari  keharaman  dan 
terhindar dari  hal-hal  yang syubhat.  Diriwayatkan dari  Umar bin Khattab ra  bahwa 
suatu hari beliau berkeliling di pasar dan memukuli para pedagang dengan cambuk 
seraya berkata: “Janganlah berjualan di tempat kita kecuali orang yang faqih (mengerti tentang  
agama), jika tidak niscaya dia akan memakan harta riba disengaja atau tidak”. 
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