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Semua pekerjaan yang halal merupakan ibadah. Begitulah ! Tak peduli apa pun agama-nya 
orang-orang itu. Kesadaran seperti ini pada gilirannya akan membuat bisa bekerja keras secara 
ikhlas, bukan demi mencari uang atau mencari makan atau mencari jabatan semata. Tetapi, yang 
tidak kalah penting adalah juga mencari makna. Rata-rata dalam hidup kita menghabiskan waktu 
± 30 tahun bekerja. Setelah itu pensiun, lalu manula, dan kembali pulang, menghadap ke 
haribaan Tuhan Allah Yang Maha Esa. “Manusia itu makhluk pencari makna. Kita seyogyanya 
berpikir, untuk apa menghabiskan waktu yang sangat lama, ± 30 tahun bekerja.  

1. Memahat yang tak terlihat 

Mengutip sebuah kisah zaman Yunani kuno dari  tulisan Jansen Simano, 06 September 2005 di  
PT. Kompas Cyber Media-Jakarta; sebagai berikut : 

Seorang pemahat tiang menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk mengukir sebuah puncak tiang yang 
tinggi. Saking tingginya, ukiran itu tak dapat dilihat langsung oleh orang yang berdiri di samping tiang. 
Orang-orang pun bertanya, buat apa bersusah payah membuat ukiran indah di tempat yang tak terlihat?     
Ia menjawab, “ Manusia memang tak bisa menikmatmnya. Tapi Tuhan bisa melihatnya.” Motivasi kerjanya 
telah berubah menjadi motivasi transendental. 

Disusun oleh : Priyambudi Santoso 

Wahai manusia, sesungguhnya engkau harus bekerja keras (sungguh-sungguh dan tekun) menuju 
keridhoan Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemui-Nya” (Al-Insyiqaq;6). 
 
Dan katakanlah : ” Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat 
pekerjaanmu itu...............” (At-Taubah;105). 
 
”Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia 
Allah...............” (Al-Jumu’ah;10). 
 
”Kewajiban seorang ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf”   
(Al-Baqarah;233).  
 
”Berusahalah kamu untuk duniamu, seakan-akan kamu akan hidup selamanya, dan berusahalah untuk 
akhiratmu seakan-akan kamu akan mati esok hari” (HR Ibnu Asakir). 

Dan lain-lainnya. 
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“Dalam hidup, kadang kita memang harus melakukan banyak hal yang tidak kita sukai. Tapi kita 
tidak punya pilihan lain. Tidak mungkin kita mau enaknya saja. Kalau suka makan nangka, kita 
harus ketemu getah. Kalau suka makan ikan, kita harus mau ketemu duri. Kalau suka makan 
durian, kita harus mau ketemu bau-nya”.  

Dalam dunia kerja, getah atau duri atau bau’ bisa tampil dalam berbagai macam bentuk; bisa gaji 
yang kecil, teman kerja yang tidak menyenangkan, atasan yang kurang empatik, ruang kerja 
yang panas, dll.  Justru dari sinilah kita ditempa untuk dan akan menjadi lebih berdaya tahan, 
lebih berdaya juang. Ibarat ”Land Cruiser” yang bisa merintis jalannya sendiri. 

2. Saatnya untuk bangun & bangkit 

”Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah dan berikan peringatan dan agungkanlah Tuhanmu, dan 
bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah perbuatan kotor yang merusak” (QS 74: 1-5). 

Mari kita simak suara hati, seperti bisikan syair Arab diambil dari tulisan Jansen Simano. ”Engkau 
habiskan umurmu dengan mengeluh dan bersedih. Dan engkau duduk berpangku tangan sambil berkata, 
’Zaman telah memerangiku’. Sementara engkau belum bersusah payah, maka siapa yang akan 
melakukannya untukmu? Berapa kali kau katakan, ’Negaraku sedang sakit’. Sementara kau adalah penyakit 
itu. Kesialan adalah alasannya, dan apakah engkau telah memelihara kehormatannya?” 

Wahai kaum yang berselimut kemewahan dalam kemiskinan, bangunlah. Dari kewajiban Shalat, 
kewajiban Puasa Ramadhan dan kewajiban Zakat telah mengajari kita menahan dan 
membersihkan diri, menunda kesenangan dan menumbuhkan semangat berbagi, mengajari kita 
untuk melampaui kerendahan hayawaniah (hewani) demi memulihkan marwah insaniah. Kini 
saatnya pesan moral Shalat, Puasa dan Zakat itu diterapkan dalam kehidupan nyata.  

Bagaimana bangsa kita bisa membersihkan diri dari korupsi, dari kolusi, dari nepotisme, 
dari pemborosan konsumeristik, dan dari rendahnya level madaniah yang membuat jadi 
cenderung rendah-terhina dalam pergaulan bangsa-bangsa di dunia.  

Semoga terkumpul energi baru yang membangkitkan etos kerja. Suatu sikap mental yang 
mendorong pengerjaan sesuatu secara optimal, maksimal dan berkualitas; atau pencapaian 
performa itqan yang dilukiskan Al Quran, yakni suatu kinerja yang sungguh-sungguh, akurat dan 
sempurna (QS 27: 88).  

3. Bukan Pemalas tapi pekerja keras 

Dari tulisan oleh “UN Human Development Index (HDI) 2005, tanggal 09-08-2005 by Stormfront. 
Jelsoft Enterprises Ltd.”,  dapat kita simak data berikut : 
 

A. HIGH HUMAN DEVELOPMENT 
1 Norway 0.963 
2 Iceland 0.956 
3 Australia 0.955 
4 Luxembourg 0.949 
5 Canada 0.949 
6 Sweden 0.949 
7 Switzerland 0.947 
8 Ireland 0.946 
9 Belgium 0.945 
10 United States 0.944 
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Nomor Urut Negara Angka Index 
B.  MEDIUM HUMAN 
    DEVELOPMENT 

107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114 

 
 

Guyana  
Viet Nam  

Kyrgyzstan 
Indonesia 
Uzbekistan 
Nicaragua 

Bolivia  
Mongolia 

 
 

0.720 
0.704 
0.702 
0.697 
0.694 
0.690 
0.687 
0.679 

 
C. LOW HUMAN DEVELOPMENT 

168 Mozambique 0.379 
169 Burundi 0.378 
170 Ethiopia 0.367 
171 Central African Republic 0.355 
172 Guinea-Bissau 0.348 
173 Chad 0.341 
174 Mali 0.333 
175 Burkina Faso 0.317 
176 Sierra Leone 0.298 
177 Niger 0.281 
 

Note : The HDI measures the average achievements in a country in three basic dimensions of human development : 
* A long and healthy life, as measured by life expectancy at birth. 
* Knowledge, as measured by the adult literacy rate (with two-thirds weight) and the combined primary,  
  secondary and tertiary gross enrollment ratio (with one-third weight). 
* A decent standard of living, as measured by gross domestic product (GDP) per capita at purchasing power  
  parity (PPP) in USD. 

Sejak jaman kolonial, orang Belanda menyebut kita (”bangsa kita”) dengan sebutan mengejek ; 
”in lander” pemalas. Ini berbeda dengan, misalnya; etos Samurai yang dimiliki bangsa Jepang. 
Mereka terkenal sebagai bangsa pekerja keras dan ulet. 

Jika negeri tetangga, negeri jiran Malaysia telah terbebas dari ”mitos pribumi malas”, mengapa 
Indonesia yang pernah menjadi ukuran kemajuan serumpun di masa lampau justru kian 
terbenam dalam ”kemalasan”-nya. Bagaimana tidak, bukankah indikator-indikator konsumerisme, 
pornografi, korupsi, kolusi, dan nepotisme di negeri ini selalu cenderung menghebat atau terus 
berkembang lebih tinggi, sedangkan indikator produktivitasnya cenderung melorot terus atau 
selalu lebih rendah, dibandingkan dengan negeri tetangga? 

Bangsa kita Indonesia yang berdasar Pancasila, mengklaim sebagai bangsa religius. Lebih 90% 
beragama Islam. Bukankah Tuhan amat membenci mereka yang cuma pandai mengklaim namun 
tidak berbuat? Rasulullah bersabda: ”Bekerjalah untuk duniamu seakan engkau hidup selama-
lamanya dan beribadahlah untuk akhiratmu seakan engkau mati esok hari.” 

Okeylah ! Saatnya kita keluar dari selimut kemalasan, keterkungkungan dan kehinaan. Coba 
simak fragmen nasihat Imam Syafi’i :  

”Berangkatlah, niscaya engkau mendapatkan ganti untuk semua yang engkau tinggalkan. Bersusah 
payahlah, sebab kenikmatan hidup hanya ada dalam kerja keras. Singa jika tak keluar sarangnya tak akan 
mendapatkan mangsanya, sebagaimana anak panah bila tak meninggalkan busurnya tak akan mengenai 
sasaran. Biji emas yang belum diolah sama dengan debu di tempatnya. Ketika orang berangkat dan mulai 
bekerja, dia akan mulia seperti bernilainya emas.”  
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Menanggapi latar belakang apresiasinya terhadap kultur ini, Laurence di dalam J. Simano 
membeberkan pengalaman pribadinya. Suatu saat pada waktu berkunjung ke Korea Selatan, dia 
menyaksikan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional Korea Selatan sungguh sangat 
mengagumkan. Laurence bertanya-tanya, apa yang menjadi motivasi yang mampu 
mempersatukan seluruh rakyat Korea Selatan untuk bekerja keras. Bayangkan hampir semua 
tenaga produktif orang Korea Selatan mampu bekerja 18 jam satu hari. Laurence dapat 
menemukan motivasi itu adalah faktor kultur.   
  
Laurence membaca satu majalah terbitan Korean Air Line (KAL) yang menceriterakan asal-usul 
orang Korea. Katanya, orang Korea adalah termasuk suku bangsa tua yang berasal dari hasil 
perkawinan campuran antara Cina dan Siberia (Rusia). Sedangkan Jepang berasal dari satu 
propinsi di Cina, yang eksodus transmigrasi menempati teritori yang paling timur di Asia yang 
secara langsung terlepas dari daratan Cina. Orang Korea mengumumkan bahwa orang Jepang 
jauh lebih muda dari orang Korea.   
  
Tapi Jepang sempat menjajah Korea selama 35 tahun. Lalu pemimpin Korea mengumandangkan 
bahwa sebagai saudara muda, orang Jepang seharusnya tidak layak menjajah Korea big brother-
nya sampai 35 tahun. Namun sayang, itu telah terjadi. Tapi sekarang tibalah saatnya Korea 
menjajah Jepang dari sudut ekonomi demikian pemimpin Korea memotivasi rakyatnya untuk 
bekerja keras membangun negeri.  
  
Ternyata motivasi ini sangat mujarab, orang Korea memiliki etos kerja yang dahsyat. Rupanya 
motivasi yang paling kuat untuk membangun etos kerja kalau dapat dikaitkan hal positif dari 
faktor keturunan dapat merupakan pendorong yang ampuh.  
 

4. Kerja Keras Bukanlah kecanduan atau mabok kerja (workaholic) 

Sebuah penelitian Susan Michie dan Anne Cockcroft (Sekolah Kedokteran – Inggris), 
menyimpulkan : Kerja melampau batas dapat menyebabkan serangan jantung, bronkhitis, dan 
bahkan dapat mendorong munculnya perangai kejam atau kasar. 

Lalu mencegah munculnya penyakit karena kerja melampau batas ?  Menurut para ahli 
kesehatan, yang pertama sekali perlu diingat adalah apa tujuan hidup ini. Mestinya dalam bekerja 
kita memegang prinsip mengabdi kepada Tuhan atau beribadah, bukan untuk cari duit. Kalau 
tujuannya cari duit atau menumpuk kekayaan, orang akan terdorong kerja siang malam tak 
mengenal waktu, atau mempekerjakan karyawan di luar batas kemampuan fisiknya sampai 
akhirnya pekerja menderita sakit.  

Michie dan Cock-croft menganjurkan, para karyawan hendaknya diberikan tanggung jawab untuk 
mencegah bekerja terlampau keras, dan stres. Mereka pun menekankan, perlunya peraturan dan 
strategi Pemerintah untuk mengurangi waktu kerja selama seminggu, memantau dan terlibat 
dalam perlindungan kesehatan dan keamanan di tempat kerja, yang termasuk kerja di luar batas.  

Secara umum kerja dalam batas wajar itu delapan jam sehari termasuk waktu jeda. Khusus, bagi 
karyawan yang bermukim jauh dari tempat kerja, hendaknya pulang lebih tepat di awal waktu 
agar tidak terjebak kemacetan yang akan menghabiskan banyak energi. Bila Anda pulang lebih 
awal, akan diperoleh waktu istirahat lebih besar. 
 

5.  Beberapa Tips 
 
“ Seandainya engkau dipastikan mati esok pagi, sementara tanganmu menggenggam 
sebatang bibit korma, maka segera tanamlah ” (Al Hadits). 
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“ Tekad dikuatkan, niat diucapkan, dadu dilemparkan, tiada  alternatif lain kecuali 
maju bergerak mencapai tujuan” (LAN).  

Hidup hanya menyediakan dua pilihan : mencintai pekerjaan atau mengeluh setiap 
hari. Jika tidak bisa mencintai pekerjaan, maka kita hanya akan memperoleh “5-ng”: 
ngeluh, ngedumel, ngegosip, ngomel, dan ngeyel. Jansen mengutip filsuf Jerman, 
Johann Wolfgang von Goethe, “It’s not doing the thing we like, but liking the 
thing we have to do that makes life happy”(Jansen Sinamo). 
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