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Kata Pengantar
Rangkaian kata-kata seolah tidak bisa
menggambarkan rasa syukur penulis
kepada Allah SWT atas selesainya
penulisan buku ini. Hanya dengan
nikmat-Nya lah penulis bisa
menyelesaikan buku yang bagi penulis
ini adalah buku pertama yang berisi
tentang sebuah aktifitas ritual dalam
dalam ajaran Islam.

Salah satu nikmat Allah yang sangat
vital dalam aktivitas penulisan buku ini
adalah kesepuluh jari-jari yang
menempel dengan indah di tangan
penulis. Jari jari inilah yang menjadi
“interface” atau perantara yang cepat
sekali antara fikiran penulis dan tuts di
keyboard laptop atau komputer. Suatu
saat pernah karena suatu sebab salah
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satu jari tangan penulis terluka.
Dengan lukanya satu jari saja,
kecepatan mengetik jadi turun, apalagi
kalau lebih satu jari yang tidak
berfungsi. Subhanallah….

Sholawat dan salam semoga tetap
tercurahkan kepada junjungan
Rasulullah SAW beserta sahabat,
keluarga dan pengikutnya hingga akhir
jaman. Rasulullah adalah pribadi yang
bagi penulis sangat inspiratif untuk
menuangkan pemikiran dalam bentuk
buku ini dan buku-buku lainnya.

Selanjutnya, yang pantas mendapatkan
ucapan teramakasih adalah Anda,
pembeli dan pembaca buku ini. Anda
telah telah menjadikan buku ini
bermanfaat. Manfaat itu datang ketika
Anda melakukan apa apa yang ditulis
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dalam buku ini dan kemudian Anda
memperoleh manfaat yang berganda
dari pelaksanaannya. Bila seperti ini
halnya, penulis akan mendapatkan
pahala sebuah amal jariayah berupa
ilmu yang bermanfaat bagi orang lain,
khususnya bagi Anda.

Apresiasi yang tinggi kepada akan
semakin tinggi lagi manakala Anda
mereferensikan kepada orang lain
untuk membaca buku ini. Dengan
referensi Anda, penulis berpeluang
untuk mendapatkan pahala amal
jariyah dari ilmu yang diamalkan oleh
teman atau kolega Anda.

Selanjutnya, penulis menyampaikan
terima kasih kepada beberapa orang
yang telah membantu lahirnya buku
ini. Pertama adalah beberapa guru ngaji
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yang telah membencurahkan ilmunya
dan kemudian menjadi bahan baik
langsung maupun tidak langsung bagi
buku ini. Meraka itu adalah Pak
Sunardi guru agama SD, Almarhum
Ustadz Hud Abdullah Musa Bangil,
Ustad Nuh AM, ustad Agung Cahyadi,
Ustad Abdussalaam, Ustad Ahmad
Mudofar, dan Ustad Ahmad Arqom dan
masih banyak lagi yang tidak mungkin
disebut satu persatu. Semoga mereka
semua selalu dalam barokah-Nya.

Pembaca yang baik, saat membaca
buku ini, Anda akan menemui tulisan
ringan pada bagian yang saya beri
nama inpiring box. Tulisan ringan ini
memang tidak terkait secara struktural
dengan materi buku. Fungsinya mirip
sebagai ice breaking saat Anda
mengikuti training atau pelatihan.
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Selain sebagai ice breaking, Inspiring
box yang diambil dari tulisan saya di
berbagai media ini diharapkan bisa
menjadi pengaya materi. Pengaya
wacana sebagai pendukung untuk
membangun pemahaman yang
komprehensif terhadap materi utama
buku.

Akhirnya, selamat menikmati buku ini
sebagai bagian dari persiapan Anda
untuk beri’tikaf ramadhan. Semoga
sukses penuh barohah. Aamiin.

Kota Pahlawan, Juli 2013

Penulis
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Pendahuluan
Pekerja keras? Ya.... buku ini memang
didedikasikan untuk Anda para pekerja
keras. Anda yang menyadari tentang
banyak keterbatasan diri. Anda yang
menyadari tentang banyaknya
kekurangan diri. Tentang kegoblokan
diri. . Tentang keterbatasan waktu.
Tentang kelemahan.

Sementara itu, pada saat yang sama
Anda menyadari tentang besarnya
tugas kehidupan. Tentang banyaknya
masalah. Tentang banyaknya
tantangan. Tentang banya hambatan.
Tidak ada solusi bagi orang dengan
kesadaran ini kecuali satu cara: kerja
keras!
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Kerja Keras Atau Mati

Bukan sekedar guyonan. Ini serius.
Tanpa kerja keras, secara alami kita
akan kalah dengan mereka mereka
yang bekerja keras. Kecuali
kemampuan kita berlipat dari mereka
mereka yang bekerja keras. Kecuali ada
mu’jizat…..

Inspiring Box 1 Karyawan...

Karyawan Yang Bikin Bos Kerja Keras

Di sebuah permulaan Ramadhan ini saya
kedatangan tamu dari luar kota. Tidak ada yang
istimewa dengan tamu ini. Kecuali, ia adalah
seorang Nasrani. Sebagaimana layaknya tamu,
saya harus menjamu. Termasuk untuk makan
siang. Menarik. Orang puasa menjamu orang
tidak puasa.
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Menjamu makan siang saat sedang puasa sering
saya lakukan saat puasa sunnah. Tapi kali ini
puasa wajib. Warung-warung pada tutup. Harus
kemana? Setelah mencari-cari, pilihan jatuh
sebuah kafe di komplek Toko Buku Petra
Togamas, Pucang, Surabaya. Tamu saya yang
tidak puasa ini memang sahabat lama bos
jaringan toko buku yang mulai menasional
dengan 14 outlet ini. Terjadilah sebuah
pertemuan segi tiga yang gayeng: tamu luar kota
yang Nasrani, Pak Johan Budi Sava si bos
Togamas yang juga Nasrani, dan saya yang
puasa.

Nikmat sekali. Begitu nampaknya mereka berdua
meminum kopi hangat. Karena sedang puasa
dan kebetulan memang bukan peminum kopi,
saya hanya senang melihat mereka berdua
merasakan kenikmatan kopi. Menikmati
pemandangan kawan yang menikmati kopi.

Terjadilan perbincangan panjang (kali) lebar (=
luas….). Topiknya beragam. Tetapi, karena kami
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bertiga adalah orang yang dipertemukan melalui
dunia buku, sedikit-sedikit pembicaraan selalu
kembali ke…. buku.



Suatu sore di ruang meeting sebuah toko dan
service komputer di Shah Alam. Ada sesuatu
yang menarik seusai pembicaraan tentang
kerjasama bisnis. Seorang karyawan
perusahaan kecil ini tampak berjalan santai
menuju tempat parkir. Perempuan muda
berkerudung ini pulang kerja dengan sedan
proton baru.



Bagaimana memiliki perusahaan yang para
karyawannya mampu pergi pulang kantor
bermobil bagus? Itulah pertanyaan menarik yang
jawabnya saya temukan dari Pak Johan.
Jawaban ini juga sekaligus menjadi pemicu luar
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biasa bagi kawan kawan para entrepreneur
untuk maju.

Sebenarnya, dari kacamata kebutuhan finansial
individu, nampaknya Pak Johan sudah tidak
perlu lagi kerja keras untuk mengumpulkan
uang. BMW mulus pun selalu menjadi teman di
perjalanan.

Lalu mengapa harus tetap bekerja keras? Saya
bisa berhenti, tetapi karyawan saya tidak. Itulah
jawaban Pak Johan. Maksudnya, para karyawan
tentu punya keinginan untuk naik mobil bagus
seperti wanita berkerudung karyawan toko
komputer di Shah Alam tadi. Bahkan mereka
juga pada pingin punya rumah cukup bagus tidak
jauh dari tempatnya bekerja. Kalau kerjanya di
Surabaya, jangan sampai rumanya di Surabaya
Coret. Jauh dari Surabaya.

Bagaimana caranya? Tentu gajinya harus tinggi.
Caranya? Tidak ada lain kecuali toko buku harus
berekspansi. Dengan cara ini akan banyak
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karyawan yang mendapatkan promosi jabatan.
Staf biasa menjadi supervisor. Supervisor
menjadi kepala toko, dan seterusnya. Ini hanya
mungkin kalau Togamas berkembang. Selalu
menambah jumlah outlet. Selalu tumbuh omset
penjualannya. Inilah yang membuat Pak Johan
tidak bisa berhenti. Asyik bekerja keras. Agar
para karyawan bisa punya rumah di kota dan
naik mobil bagus. Bos merasa nikmat. Karyawan
merasa nikmat. Yang melihatpun nikmat.
Senikmat menyaksikan kawan Nasrani minum
kopi di kafe Petra Togamas di hari hari puasa.
Bagaimana perusahaan Anda?

Bagaimana kerja keras? Inspiring box
berikut ini bisa memberikan gambaran.
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Inspiring Box 2 Cukup 4 Jam....

Cukup 4 jam Saja!

Everyday is Holiday. Itulah kalimat yang muncul
di sebuah halaman situs internet Facebook.
Kalimat yang dalam Facebook disebut status itu
berasal dari halaman Cak Hendy Setiono.
Pemilik merek waralaba kebab turki ini memang
salah satu “penghuni” Facebook. Saya membaca
tulisnya itu juga karena sesama “penghuni”
facebook. Dalam istilah situs perkwawanan ini,
saya dan Cak Hendy disebut friend.

Begitu muncul kalimat itu, maka berbagai
komentar pun datang. Ada beberapa yang
menarik. Berikut ini beberapa di antaranya.
Secara berurutan adalah komentar dari Barbie
Lubis, Ahmad Faiz Fitri, Leesha Simorangkir,
dan Muhammad Parikesit. Keempatnya adalah
“penghuni” tempat cangkruk maya yang makin
populer sejak disebut sebut sebagai salah satu
ujung tombak media kampanya Obama itu.
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“Ya eyalah.., scr Pengusaha gtu looh... :-)”

“Mauuuu...tunggu aja, bentar lg ane jg bs blg
gitu....hehehe...Insya Allah nyusul mas Hendy,
doain jg ya”

“halo pak..apa kabar?luarrr biaasaa ya..:)”

“wuihhh enaknya... nyantai teruss.... tp terima
duit miliayarann...”



Suatu malam di di ruang tamu rumah saya.
Seorang kawan, sebut saja Abu, sedang asyik
berbagi cerita tentang pergulatannya merintis
bisnis. Sebelum terjun ke dunia bisnis ia adalah
seorang yang seluruh hidupnya diabdikan untuk
membangun sebuah pesantren. Ketika
pesantren telah berkembang ke hampir setiap
kabupaten di negeri ini, proses kaderisasi
berjalan. Pekerjaan pekerjaan sosial
kepesantrenan diserahkan kepada para yunior.
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Dengan semangat membara, Abu pun
memutuskan sebuah pilihan hidup. Menjadi
pengusaha. Menjadi entrepreneur. Merintis dari
nol.

Beberapa jenis usaha pernah dicobanya. Ia
pernah merintis perdagagnan hasil bumi.
Beberapa lama ia juga pernah merasakan sedikit
prestasi saat bergabung ke sebuah jaringan
MLM berlabel syariah. Bisnis di bidang
pelatihan SDM pun pernah dicobanya. Sudah
berhasilkah? Hingga kini Abu belum bisa disebut
berhasil. Paling tidak menurut ukuran Abu
sendiri. Masih harus kerja keras.

Ketika dalam kondisi seperti ini, salah satu orang
yang menginspirasi Abu adalah “orang facebook”
juga. Mahrus Muzammil alias Pak Eros. Juragan
pulsa dengan puluhan ribu transaksi perhari ini
memberi petuah. Pengusaha itu kerjanya 20 jam.
Bukan delapan jam sehari seperti para karyawan
pada umumnya. Saran inilah yang sekarang
sedang mati-matian dijalankan Abu. Harapan
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saya, dan tentu harapan abu, suatu saat
keberhasilan akan tergenggam.

Pembaca yang budiman, Abu adalah gambaran
tentang orang yang sedang merintis bisnis.
Bagaimana kalau suatu saat kesuksesan telah
diraihnya? Bagaimana kalau uang sudah
ditangan? Nah…memang sangat rawan muncul
euforia. Persis sepeti euforia demokrasi di negeri
ini setelah puluhan tahun dikekang dalam
suasana otorirer. Menikmati kebebasan. Dalam
versi entrepreneur: menikmati hidup. Everyday
is holiday. Inilah yang terwakili pernyataan Cak
Hendy yang bisa jadi hanya bernada gurauan.

Bagaimana yang sebenarnya? Artikel saya
tentang Pak Johan Togamas di atas memberi
gambaran yang bagus. Bagaimana pemilik
jaringan toko buku 14 outlet itu masih terus
bekerja keras tiap hari hinga larut malam. Rusdi
Kirana bos Lion Air pun begitu. Sebagaimana
yang dilaporkan Majalah Swa, pemimpin pasar
penerbangan murah di tanah air ini masih
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dengan antusias ngantor sampai jam 2 malam
tiap hari. Pak Eros? Tentu tidak mungkin ia
menyarankan sesuatu yang dia sendiri tidak
melakukannya.

Pak Nadjikh, bos PT Kelola Mina Laut yang oleh
Swa sering disebut sebagai eksportir teri olahan
terbesar di dunia suatu saat bercerita. Bila
sesekali ia pulang dan tiba di rumah jam 8
malam, putra putrinya akan bertanya, “Ayah
akan pergi ke mana lagi?”

Mengapa pertanyaan ini muncul? Ya tidak lain
karena Pak Nadjikh biasa pulang jauh lebih
malam. Kalaupun pulang jam 8 malam, biasanya
memang akan segera pergi lagi dan kemudian
pulan lebih larut lagi. Tidurnya? Kayaknya tidak
jauh jauh dari yang disebut Pak Eros: jangan
lebih dari 4 jam!

Tanggung jawab kita masih banyak.
Pengangguran lulusan pendidikan tinggi hampir
1,2 juta orang. Perusahaan tidak bisa
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menampungnya kecuali dengan ekspansi.
Karyawan juga tidak mungkin naik gaji kecuali
perusahaannya tumbuh. Maka…mau liburan tiap
hari? Santai tiap hari? Tidur tiduran sepanjang
hari? Jangan deh! Orang-orang sukses
membuktikan: cukup 4 jam untuk istirahat dalam
sehari. Kerja kerja kerja!

Tulisan ini pernah dimuat di Majalah Matan,
terbit di Surabaya

Mengapa Buku I’tikaf Lagi?

Buku-buku tentang itikaf sudah cukup
banyak. Pada umumnya ditulis oleh
para ulama yang memang memiliki
kompetensi syariat. Dengan demikian
buku semacam itu akan memberikan
penekanan pada aspek normatif
tentang bagaimana Islam ini menuntun
ummatnya untuk menghabiskan
malam-malam akhir ramadhannya di
masjid.
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Nah, kalau demikian, mengapa buku ini
masih perlu ditulis? Jawabnya, buku
ini sama sekali lain dengan buku-buku
itikaf yang selama ini pernah Anda
baca. Buku ini lebih merupakan
pengalaman rohani penulisnya setelah
bertahun-tahun mengalami sendiri
bagaimana beritikaf dan kemudian
menjadikannya sebagai dasar
kontemplasi dan pemaknaan dalam
konteks entrepreneur, investor dan
para profesional pada umumnya.

Konteks entrepreneur, investor dan
profesional? Tentu saja ini tidak terlalu
berlebihan bila Anda tahu tentang latar
belakang aktivitas saya sebagai penulis.
Selama ini saya memang telah
mendifinisikan peran saya dalam
percaturan kehidupan masyarakat.
Saya telah memilih peran sebagi
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inspiator bagi para entrepreneur,
investor dan profesional penggerak
perusahaan perusahaan. Peran yang
kemudian menjadikan saya semakin
banyak berinteraksi dengan mereka-
mereka yang telah mendedikasikan diri
melalui dunia bisnis.

Kontemplasi di akhir Ramadhan adalah
sesuatu yang sangat menarik bila kita
hubungkan dengan ritme kerja para
pegusaha atau para profesinal. Para
pekerja kerass di berbagai perusahaan
yang tentu saja identik dengan dunia
bisnis. Nah, bila Anda adalah bagian
dari komunitas ini, buku ini akan
menjadi salah satu sumber perenungan
Anda.

Loh, mengapa seorang pengusaha atau
profesional bisnis juga membutuhkan
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perenungan ala sufi? Ini yang justru
menarik. Ini adalah jawaban atas
pencarian saya melalui pekerjaan saya
di sebagai konsultan manajemen
terhadap sebuah pertanyaan besar. Apa
yang membedakan antara orang gagal
dan orang sukses dalam menjalankan
roda bisnis atau profesional di dunia
bisnis? Jawabnya ada dua. Jawaban
pertama terletak pada bagaimana
seorang businessman atau profesional
memanfaatkan jam kerjanya. Yang
sukses adalah yang bisa bekerja keras
dan cerdas dengan sangat efisien.

Jawaban kedua terletak pada
bagaimana seorang pengusaha atau
profesional memanfaatkan waktunya
diluar jam kerja atau pada saat-saat
santainya. Mereka yang sukses adalah
yang mampu memanfaatkan waktu
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santatainya untuk merenung dalam
rangka memaknai apa yang telah
dilakukannya pada jam kerja.

Kedua jawaban ini menjadi satu seperti
dua sisi koin mata uang. Anda tidak
bisa memisahkan keduanya. Satu saja
yang dilalaikan, akan berakibat
kegagalan atau paling tidak akan sulit
mendapati kesuksesan yang
sebenarnya. Kesuksesan yang mampu
mengantarkan Anda menjadi sangat
bermanfaat bagi orang lain. Bermanfaat
bagi ummat manusia pada umumnya.
Selanjutnya akan menjadi kesuksesan
bekelanjutan sampai kehidupan Anda
di hari kemudian. Khoirukum anfaakum
linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang
paling bermanfaat bagi sesama.
Demikian sabda Rasulullah SAW.
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Untuk da’i juga? Tentu saja. Bukankah
seorang da’i pasti berazam untuk
mencapai tujuan perjuangan yang
sangat mulia? Mencapai tujuan
perjuangan menegakkan kebenaran di
muka bumi tentu saja jauh lebih mulia
dari pada sekedar nyari duwit. Untuk
tujuan semulia ini tentu saja
diperlukan pondasi spriritual yang lebih
kokoh. I’tikaf ramadhan adalah
jawabannya.

Rasulullah sebagai da’inya para da’i
tidak pernah meninggalkan aktivitas
i’tikaf ini sepanjang hidupnya. Tentu
saja setelah mendapatkan perintah
puasa ramadhan. Pernah bahkan beliau
tidak bisa beri’tikaf karena suatu hal
kemudian menggantinya dengan
beritikaf selama dua puluh hari di
bulan syawal. Menurut saya ini sudah
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cukup untuk meyakinkan Anda para
da’i untuk tidak mencari-cari alasan
meninggalkan i’tikaf. Rasulullah SAW
sebagai pembawa risalah yang Anda
dakwahkan mengisi hari hari
terakhirnya di bulan Ramadhan sejak
subuh hari ke dua puluh satu sampai
dengan malam hari raya bukan dengan
ceramah, ta’lim ataupun dakwah
lainnya. Beliau meninggalkan aktivitas
itu semua dan menggantinya dengan
aktivitas pribadi antara dirinya dengan
Tuhannya. Jadi….jangan mencoba-coba
cari alasan-alasan lagi. Tentu saja
terkecuali bagi Anda yang memang
tugasnya harus dikerjakan di luar
masjid yang tidak bisa ditinggalkan
atau digantikan oleh orang lain. Polisi
misalnya, pada akhir Ramadhan seperti
ini justru dalam posisi siaga satu.
Tugasnya tidak bisa ditinggal karena
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berhubungan dengan pengamanan
masyarakat justru pada saat
masyarakat merayakan idul fitri.

Tinggalkan yang Lain

Bahwa Ramadhan adalah bulan yang
penuh berkah, Anda tentu sudah
sangat mafhum. Setiap muslim
berlomba-lomba untuk meningkatkan
intensitas beribadah pada bulan yang
istimewa ini. Bahkan mungkin juga ada
orang non muslim yang juga turut
berpuasa walaupun mungkin
tujuannya berbeda.

Pada akhir bulan Ramadhan, tepatnya
pada hari ke 21, ummat Islam
mengenal sebuah ibadah yang juga
sangat istimewa yang menjadi topik
sentral buku ini. I’tikaf. Tinggal di
masjid dan mengisinya dengan dzikir,
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sholat, membaca Al Qur’an dan ibadah
pribadi lain sejenisnya.

Pada hari seperti ini, dahulu,
Rasulullah dan para sahabatnya
sepenuhnya meninggalkan aktivitas-
aktivitas rutin termasuk ta’lim. Tidak
ada pengajaran. Sejak subuh puasa
hari ke 21 rasulullah dan para sahabat
terhanyut dalam suasana privat
hubungan paling mesra antara hamba
dan Sang Pencipta. Rasulullah
sepenuhnya tinggal di masjid siang dan
malam, tidak pulang ke rumah sama
sekali hingga malam hari raya.

Pada sepertiga akhir Ramadhan,
Rasulullah dan para sahabatnya telah
mengubah suasana seratus delapan
puluh derajad. Bila sebelumnya mereka
adalah pasangan sahabat yang saling
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sapa, saling senyum, dan hangat, pada
sepuluh hari terakhir itu seolah mereka
seperti orang yang tidak saling kenal.
Semuanya terkonsentrasi pada sebuah
ritual pribadi antara dirinya dengan
Tuhan semesta alam.

Pola dan jadual aktivitas diubah total.
Malam hari yang biasanya selalu diisi
dengan tidur dan sebagiannya untuk
sholat malam, semuanya diubah
dengan sepenuhnya bangun untuk
berdzikir, bertaqorub kepada Allah
SWT, sholat, membaca al quran, dan
ibadah privat sejenisnya. Barulah siang
harinya mereka menyempatkan diri
untuk tidur dan beristirahat.

I’tikaf dan Bisnis

Lalu, apa hubungan itikaf dengan
bisnis seseorang? Untuk menjawab ini
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saya akan mengajak Anda untuk
memperhatikan orang-orang yang
hidup di daerah yang memiliki empat
musim. Pada musim dingin, biasanya
mereka menghentikan seluruh aktivitas
rutinnya dan menggantinya dengan
berwisata ke luar negeri. Pendek kata,
mereka meninggalkan aktivitas rutin
dan menggantinya dengan sebuah
aktivitas refreshing yang sama sekali
berbeda dengan aktivitas keseharian.
Artinya, mereka tidak bekerja
sepanjang tahun, melainkan selalu
menyisihkan sebagian waktunya untuk
menenangkan fikiran dan hati agar
setahun kedepan dapat kembali
mengerjakan aktivitas rutinnya dengan
lebih fresh, lebih segar.

Nyatanya, urusan mereka tidak
terbengkalai, justru kita dapat
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menyaksikan bahwa mereka adalah
bangsa yang meraih kesuksesan
duniawi yang benar-benar diakui.
Perusahaan mereka berjaringan
multinasional yang merambah hampir
seluruh negeri di dunia. Negara mereka
maju dalam percaturan politik, ekonomi
dan pergaulan internasional.

Nah, I’tikaf yang secara alami berfungsi
sebagai sebuah ibadah dan ritual
berdimensi spiritual ternyata juga
mengandung potensi sampingan yang
menarik. Sangat dibutuhkan oleh para
pebisnis ataupun profesional yang



36

bekerja di perusahaan-perusahaan
maupun institusi pemerintah. I’tikaf
akan menjadi sarana refreshing yang
sangat monumental. Dengan aktifitas
ini, mereka akan terhindar dari jebakan
aktifitas sepanjang tahun yang justru
tanpa karya dan karir monumental.

Hanya saja, tentu diperlukan persiapan
konseptual yang memadai sebelum
Anda memutuskan untuk
meninggalkan aktifitas rutin. Sebelum
menggantinya dengan bermesraan
pribadi bersama Sang Khaliq.
Tujuannya, Anda dapat menyelaraskan
antara niat akhirat dengan kepentingan
duniawi. Mendapatkan pahala yang
lebih baik dari pada beribadah seribu
bulan, sekaligus memiliki pemikiran
dan hati yang segar untuk lebih canggih
dalam mengambil keputusan dan
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tindakan bisnis selanjutnya.
Bagaimana?

Inspiring Box 3 Puasa 24 Jam...

Puasa 24 Jam Seumur Hidup

Ini adalah cerita seorang kawan pedagang
sembako. Sehari hari ia bergelut dengan beras,
gula, telor, garam, kopi, teh, dan aneka barang
lain. Memenuhi aneka kebutuhan masyarakat.
Sekaligus juga memenuhi kebutuhan nafkah
keluarganya dengan laba yang diperoleh atas
setiap dagangan yang terjual.

Sebagai seorang pedagang, kawan ini tahu
benar tentang pasang surut dalam kehidupan.
Persis roda yang berputar. Pasar sembako pun
naik turun. Ada yang naik turunya bersifat acak.
Sulit atau bahkan sama sekali tidak bisa
diprediksi. Tetapi ada juga yang bersifat
musiman dan bisa diprediksi. Ada musim sepi.
Ada musim laris. Karena lokasi tokonya berada
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di daerah kampus, masa sepi akan datang
tatkala musim libur panjang. Sekitar 2 bulan.
Saat itu warung-warung makanan sepi. Bahkan
ada yang tutup. Maka, kebutuhan sembako pun
juga turun drastis.

Kapan musim ramainya? Ini yang selalu
dirasakannya setiap tahun: bulan Ramadhan!
Jadi, pada bulan suci ini, rejeki kawan ini benar-
benar memuncak. Beras laris. Gula apalagi.
Garam, tepung agar agar, teh, kopi, susu,
semuanya laris manis. Omset berlipat!
Ramadhan adalah masa panen. Masa yang
ditunggu-tunggu.



Pembaca yang baik, salah satu aspek
pembelajaran penting dalam puasa adalah
pengendalian diri. Sejak terbit fajar sampai
magrib, seorang yang berpuasa mengendalikan
diri untuk tidak makan, minum dan melakuan
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perbuatan perbuatan lain yang membatalkan
puasa.

Siapa yang bisa mengontrol makan minum
seseorang? Di tempat ramai, puasa seseorang
bisa “dikontrol” oleh orang lain. Orang akan
malu untuk makan dan minum saat puasa
karena ada kawan saat di kantor. Di rumah
orang akan malu makan minum karena ada
ayah, ibu, suami, istri atau orang lain. Tetapi,
bagaimana ketika ia sendirian di kamar? Siapa
yang bisa mengontrol makan dan minumnya?
Inilah latihan pentingnya. Mengendalikan diri
untuk tidak melakukan sesuatu yang
membatalkan puasa walaupun tidak ada satupun
orang lain. Berlatih mengendalikan diri hanya
karena Allah SWT semata.

Pertanyaannya, apakah Allah SWT hanya ada
pada saat seseorang puasa? Tentu tidak. Allah
SWT ada setiap saat di ruaang manapun. Dia
ada di kamar, pasar, terminal, bandara, mall,
kantor, toko, masjid, mushola dan dimanapun.
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Maka, kemampuan pengendalian diri seseorang
tidak dibatasi saat puasa. Pengendalian diri
dengan keyakinan pengawasan Allah SWT ada
dimanapun dan kapanpun. Dua puluh empat jam
seumur hidup!

Maka, orang yang berpuasa mestinya adalah
orang yang paling pintar dalam mengendalikan
diri. Cukuplah Allah SWT sebagai alasan untuk
melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Tidak
perlu orang lain. Kalau hikmah ini sampai masuk
pada sektor finansial, efeknya akan sangat luar
biasa. Tidak ada korupsi, tidak ada mark up,
tidak ada makelar kasus, tidak ada partai yang
menerima uang sogok dari bakal calon kepala
daerah, tidak ada pejabat yang menerima hadiah
dari masyarkaat, tidak ada petugas pembelian
perusahaan yang menerima hadiah dari
pemasok, tidak ada kong kalingkong pejabat
dengan pengusaha, tidak ada penyelewengan
pajak, tidak ada proyek yang spek-nya dikurangi,
tidak ada manipulasi timbangan, tidak ada uang
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kembalian kurang di loket terminal, tidak ada
penyimpangan finansial dalam bentuk apapun.

Tidak ada besar pasak dari pada tiang.
Pengeluaran terkendali hingga semua orang
memiliki dana investasi. Dengan dana ini, kita
tidak perlu mengundang modal asing untuk
eksploitasi tambang emas, perak, minyak,
bauksit, batubara, dan masih banyak lagi. Tidak
perlu mengundang modal asing untuk menanami
lahan kosong di Kalimantan, Sumatra, Papua
dan lain-lain dengan sawit atau tanaman
produktif lain. Tidak perlu mengimpor mobil,
peralatan elektronik, gula, garam, jagung,
gandum, kedelai, sapi, susu. Ada dana dalam
negeri yang cukup untuk investasi pembuatan
pabrik atau pengolahan lahan pertanian. Inilah
hasil dari latihan pengendalian diri sebagai
hikmah puasa.

Puasanya memang hanya pada siang hari bulan
Ramadhan. Atau paling banter ditambah puasa
sunnah syawal atau senin kamis atau daud.
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Tetapi, efeknya adalah kemampuan
mengendalikan diri 24 jam seumur hidup.

Sayang, sampai Ramadhan tahun lalu,
pengalaman kawan pedagang sembako tadi
bicara lain. Jangankan mengendalikan diri
selepas Ramadhan, saat masih puasa saja
susah. Berpuasa tetapi konsumsi makanan
justru meningkat. Omset sembako berlipat.
Bagaimana puasa tahun ini? Bisa berefek 24 jam
seumur hidup? halo!...halo!...halo! Bisa kan?

Tulisan ini pernah dimuat di Majalah Matan,
terbit di Surabaya
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Praktisi Bisnis itu Dai
Juga
Pasca jatuhnya rezim orde baru,
konstalasi politik berubah. Negara yang
dulu mengontrol nyaris setiap detik dan
setiap jengkal kehidupan rakyatnya kini
berubah seratus delapan puluh derajad.
Kini seolah rakyat dan masyarakat
bebas berbuat dan berkata apa saja.
Pemerintah tidak bisa mengatur-atur
seperti pada jaman orde baru.

Kondisi seperti inilah yang ditangkap
oleh para aktivis dakwah dengan model
dakwah yang juga berbeda. Pasca
tumbangya rezim yang berada di
kontrol Suharto ini, sejarah mencatat
berbondong bondongnya para aktifis
masjid yang dahulunya hanya bergerak
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melalui forum-forum kajian baik yang
bersifat forum kecil (halaqoh,usroh)
yang dimotori oleh para aktivis masjid
kampus maupun forum besar berupa
pengajian akbar kemudian tampil di
panggung yang lebih besar. Mereka
tampil di panggung politik dengan
membentuk berbagai partai yang
dikonsep untuk menjadi sarana dakwah
secara lebih luas. Menyampaikan nilai
nial secara lebih luas.

Dakah politikpun menjadi trend.
Bahkan mungkin bisa disebut euforia.
Nyaris semua potensi disalurkan dan
dikonstrasikan untuk mencapai target
target dakwah politik.

Bagaimana bidang lain? Sebenarnya,
sebagaimana pemikiran dekade 80-an
dan 90-an, dakwah memiliki karakter



45

sebagaimana karakter Islam yang
kaafah. Islam yang komprehensif.
Dakwah memiliki karakter seperti
ajaran Islam yang mencakup semua
aspek kehidupan manusia.

Namun demikian, karena begitu gegap
gempita dan hiruk pikuknya panggung
dakwah melalui bidang politik dengan
partai sebagai sarananya, muncullah
kondisi sunyi pada bidang bidang
dakwah non politik. Saya yakin, secara
konsep para aktivis dakwah politik juga
masih berkomitmen untuk menjadikan
dakwah sebagai aktivitas yang
mencakup seluruh aspek kehidupan.
Namun demikian, tarikan bidang politik
telah menyedot hampir seluruh energi
dan sumber daya. Bidang-bidang lain
pun terasa sunyi dan sepi.
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Bahkan ada perkembangan yang
kurang tepat. Ada semacam opini
bahwa yang tidak mau ikut mengurusi
dakwah politik melalui partai seolah
olah tidak termasuk sebagai da’i. Yang
tidak berpartai bukan dai, begitulah
barang kali ekstrimnya.

Tapi jangan khawatir wahai para
pembaca praktisi bisnis, baik yang
berkerja pada perusahaan sendiri
(sebagai wirausahawan) maupun yang
bekerja pada perusahaan orang lain
(sebagai profesional). Sebagaimana yang
saya kemukakan di atas,
kecenderungan dan tarikan kuat
bahkan super kuat untuk aktif melalui
partai hanyalah sebuah euforia. Suatu
saat nanti saya yakin semuanya akan
kembali pada konsep semula bahwa
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Islam dan dakwah Islam adalah
aktifitas kaafah. Komprehensif.

Suatu saat nanti Anda para praktisi
bisnis akan memiliki peran dakwah
yang tidak kalah dengan mereka para
politisi. Ketahuilah bahwa hingga saat
ini sekitar 40 juta orang di Indonesia
menjadi pengangguran. Lebih dari satu
juta diantaranya adalah lulusan
perguruan tinggi. Hampir 4 juta
diantaranya adalah lulusan SMU. Para
pengangguran ini membutuhkan
pekerjaan. Pekerjaan untuk orang
sejumlah itu tidak bisa disediakan oleh
sektor pemerintahan yang menjadi
lahan dakwah para aktifis partai.
Penyediaan lapangan pekerjaan sebesar
itu hanya mungkin dilakukan melalui
dunia bisnis. Anda para pebisnis baik
di perusahaan sendiri (wirausahawan)
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maupun di perusahaan orang lain
(profesional) mendapatkan tantangan
untuk mengembangakan volume dan
ukuran bisnis sedemikian hingga
mampu menampung para penganggur.
Mengangkat derajad mereka yang kini
masih berada di jurang kemiskinan.
Inilah peran yang tidak bisa
ditumbuhkan melalui partai politik
maupun pemerintah.

Tentu peran ini tidak bisa dipisahkan
dari para investor. Anda yang memiliki
modal dan kemudian dijalankan oleh
orang lain (para entrepreneur dan
profesional) adalah bagian tidak
terpisahkan. Investor di satu pihak
dengan entrepreneur dan profesional di
pihak lain adalah bagaikan dua sisi
keping mata uang. Keberadaan yang
tidak terpisahkan.
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Partai politik dan pemerintah
“hanyalah” membuat regulasi. Tugas
untuk berekpansi yang membutuhkan
keahlian dan ketrampilan bisnis hanya
bisa dilakukan oleh mereka-mereka
yang secara serius bertahun-tahun
malang melintang di dunia bisnis.

Inspiring Box 4 Mencintai...

Mencintai Orang Miskin

Melalui pesawat telepon, Fulan Satu
mencetakan kesulitan ekonominya. Ia adalah
seorang pedagang roti. Setiap pagi Fulan
mengambil roti dari pabrik dan menjualnya
keliling. Nilai seluruh barang dagangan yang
biasa dibawanya tiap hari adalah sekitar Rp 500
ribu. Dengan cara inilah ia menghidupi diri dan
keluarganya

Suatu saat, sebagaimana yang diceritakannya
melalui pesawat telepon, keluarganya



50

membutuhkan uang mendadak. Karena tidak
ada alternatif lain, ia pun terpaksa memakai
uang yang biasa dipakai untuk modal berjualan
roti. Akhirnya, sudah beberapa hari ia tidak bisa
lagi berjualan. Praktis sendi ekonomi keuarganya
kacau balau.

Melalui pesawat telepon, fulan kemudian
menyatakan keinginannya untuk datang dan
berkonsultasi. Ia ingin menyelesaikan
permasalahannya. Ia ingin bangkit lagi. Ia ingin
berdagang roti seperti biasanya. Sayapun
mempersilakan Fulan untuk datang.

Sebagaimana waktu yang dijanjikan, fulan
datang. Pertemuan dengannya saya manfaatkan
untuk menggali lebih lanjut informasinya.
Berkenalan lebih dalam tentang diri dan usaha
jualan rotinya. Singkat kata, Ia memang
membutuhkan suntikan dana segar agar sendi
ekonominya berputar kembali. Ketika berpamitan
pulang, saya pun memberikan uang yang
dibutuhkannya untuk melanjutkan usaha jualan
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rotinya. Janjinya, ia akan mengembalikan uang
itu pada saat tertentu.

♦♦♦ 

Ia adalah seorang pedangan kue gorengan tidak
jauh dari rumah saya. Tiap malam, Fulan Dua,
sebut saja begitu, menjajakan pisang goreng,
singkong goreng, ote ote, tempe goreng, dan
sejenisnya di sebuah kios sederhana di pinggir
jalan kampung. Dengan cara inilah ia membiayai
kebutuhan hidup istri bersama seorang anaknya.

Suatu saat, sebagaimana yang diceritakan pada
saya, ia terpukul bukan kepalang. Peralatan
untuk memasak kue gorengannya hilang dicuri
orang. Maka, praktis seluruh aktivitas bisnsinya
terhenti. Sumber pendaptan keluarga pun
terputus. Ekonomi keluarganya korat karit.

Beban permasalahan yang dirasakannya berat
mendorongnya untuk mendatangi saya. Intinya,
ia memerlukan bantuan. Ia butuh dipinjami uang
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yang cukup untuk membeli perlengkapan dapur
yang hilang. Tanpa pikir panjang, saya langsung
meminjaminya. Tidak terlalu banyak memang.
Tetapi dengan uang itu ia sudah bisa
mendapatkan kembali “cangkul” bisnsisnya yang
hilang.

♦♦♦ 

Suatu sore sepulang sholat magrib dari masjid
saya sedang bersantai di rumah. Ngobrol santai
sana sini dengan keluarga. Tiba tiba pintu
diketuk oleh seseorang. Begitu saya buka, yang
datang adalah seorang lelaki paruh baya. Saya
tidak mengenal orang ini. Fulan tiga, sebut saja
begitu, menceritakan kesulitan hidupnya.
Anaknya yang nomor tiga dirawat di rumah sakit
dengan sakit cukup serius: muntah darah.

Ia pun menceritakan lebih detail tentang latar
belakang kelaurganya, anak-anaknya, tempat
tinggalnya, proses membawa anaknya ke rumah
sakit, dan…..tentu saja tentang kesulitan
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finansialnya. Ia tidak memiliki kemampuan
ekonomi yang cukup untuk membayar biaya
rumah sakit.

Atas kesulitan itu, ia perlu bantuan. Ia minta
sumbahan uang seiklasnya. Saya pun tergerak
untuk membantunya. Rp 20 ribu saya berikan
secara tunai. Karena fisiknya yang masih kuat
dan latar belakang, saya berjanji akan
memberinya lagi uang Rp 100 ribu keesokan
harinya dengan syarat: setelah ia membersihkan
rerumputan liar yang tumbuh di sebuah tanah
kosong di samping dan belakang rumah saya. Ia
pun berjanji untuk datang.

♦♦♦ 

Wasis Sulaiman, kawan yang pimpinan PT
Indosat di Medan pernah bercerita tentang
renungannya. Renungan tentang Nabi
Muhammad SAW. Orang Islam selalu diajari
bahwa Nabi SAW sangat mencintai orang
miskin. Pak Wasis-demikian saya biasa
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memanggilnya- risau terhadap orang Islam yang
mengagungkan kemiskinan. Bahkan hidup
miskin dengan alasan agar dicintai nabinya.

Renungan pak Wasis dilatar belakangi oleh
orang orang seperti Fulan Satu, Fulan Dua dan
Fulan Tiga di atas. Ada apa dengan para fulan
itu? Ketiganya kompak tidak pernah lagi datang
ke saya sebagaimana yang telah dijanjikannya.
Menghilang.

Dalam renungan Pak Wasis, inilah salah satu
karakter negatif orang miskin di antara banyak
karakter negatif lain: tidak bisa dipercaya, tidak
suka belajar, kata katanya tidak bisa dipegang,
sulit diatur, jorok, menjengkelkan, suka
“menduduki” tempat tempat umum dengan
lapak-lapak dagangannya, dan sebagainya.
Tentu banyak orang miskin yang tidak seperti ini.
Tetapi Fulan Satu, Fulan Dua dan Fulan Tiga
ternyata juga punya banyak kawan.
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Nabi menyintai orang miskin. Bukan karena
orang miskin itu hebat sehingga kita harus
menjadi miskin. Tetapi, justru karena Nabi lah
yang hebat. Tidak dibutuhkan orang hebat untuk
menyintai orang kaya yang cerdas, pintar,
menepati janji, rapi, wangi, perlente, janjinya
selalu tepat karena di back up bank garansi, dan
sebagainya. Maka, kita harus meneladani Nabi
yang hebat. Hebat karena terhadap orang
miskin-termasuk yang menjengkelkanpun- nabi
masih sangat dalam cintanya. Tentu bukan
dengan mempertahankan karakter buruk yang
sering identik dengan orang miskin. Tetapi
dengan mengajarinya menjadi orang yang kata
katanya bisa dipegang, menjaga kebersihan,
tidak menempati lahan lahan yang bukan
hakmiliknya, dan sebagainya. Terpercaya. Jika
sudah seperti ini, tentu akan mudah bagi mereka
untuk dipercaya para pemilik uang. Kalau
bekerja karirnya akan menanjak. Kalau berjualan
dagangannya akan laris. Tidak miskin lagi!
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Tulisan ini dimuat di majalah Yatim, terbit di
Surabaya

Dengan konsep Islam yang kaafah,
Andapun, para pebisnis, adalah da’i
juga. Bahkan dengan pemahaanyang
komprehensif tentang pergerakan Islam
alias harokah, perusahaan tempat Anda
berkarya pada dasarnya adalah
harokah juga. Semua tergantung dari
niat Anda para pengelola perusahaan
itu. Coba simak inspiring box berikut
ini

Inspiring Box 5 Desakralisasi Harokah

Desakralisasi Harokah

Harokah (al-harokah) berasal dari kata dasar
Haraka-Yahruku-Harkan yang secara kamus
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bermakna gerakan. Secara istilah harokah yang
dimaksud pada tulisan ini adalah sekelompok
orang yang memiliki kesamaan persepsi tentang
permasalahan ummat Islam pasca khulafaur
rosyidin dan mengorganisir diri dengan
menyusun strategi dan mengeksekusinya
melalui berbagai aktivtas yang oleh kelompoknya
dipersepsikan bisa menjadi solusi terhadap
masalah yang dihadapi. Contoh Harokah adalah
Muhammadiyah (didirikan oleh KH Ahmad
Dahlan di Indonesia tahun 1912, NU (didirikan
oleh KH Hasyim Asyari di Indonesia tahun 1926,
Jamaah Tabligh (didirikan oleh tahun 1926 oleh
Mohammadi Ilyas di India), Ihwanul Muslimin
(didirikan oleh Hasan Al Banna di Mesir tahun
1928), Hisbut Tahrir (dirikan oleh Taqiudin An
Nabani di Al Quds tahun 1952), Hidayatullah
(didirikan oleh Ust Abdullah Said di Indonesia
tahun 1973), banyak sekali yayasan kecil di
berbagai penjuru, dll dll.

Desakralisasi berasal dari sakral. Dalam kamus
besar bahasa Indonesia, sakral berarti suci atau
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keramat. Desakralisasi dalam tulisan ini berarti
mengurangi atau menurunkan tingkat anggapan
bahwa harokah bersifat suci atau keramat
sampai pada batas tertentu yang menjadikan
komunikasi dan interaksi antar harokah menjadi
lebih sehat dan produktif

Mengapa deskralisasi harokah?

Ada beberapa alasan. Pertama, adanya gejala
fanatisme harokah yang berlebihan sehingga
menimbulkan kerenggangan hubungan antar
harokah yang sebenarnya bertujuan sama

Kedua, adanya kecenderungan munculnya
persepsi bahwa harokah bersifat sakral atau
seolah-olah para pendiri dan pimpinan harokah
mendapatkan mandat secara langsung dari
pembawa risalah (Rasulullah SAW) sehingga
bersifat suci, keramat, atau sakral dan tidak bisa
diutak atik seperti tidak bisa diutak atiknya teks
hadits atau ayat Al Qur’an
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Ketiga, secara subyektif, tulisan ini adalah upaya
kontribusi pemikiran manajemen harokah dari
penulis yang memang selama ini menekuni riset
manajemen baik organisasi profit maupun non
profit dan menuliskannya pada buku-buku buku
(sejauh ini telah terbit 10 buku) maupun artikel di
berbagai media dalam payung SNF Consulting

Apakah sebuah harokah sakral?

Untuk menjawabnya kita mesti membaca
kembali sejarah kemunculan harokah (Islamiyah)
sepanjang sejarah keberadaan ummat Islam dari
permulaan disampaikannya ajaran ini hingga
saat ini.

Dalam sejarah, harokah Islamiyah muncul
sebagai sebuah ijtihad dari pada pendirinya
untuk mengembalikan Islam pada masa
keemasannya sesuai dengan persepsi para
pendiri tersebut terhadap masalah ummat Islam
dan strategi untuk menyelesaikannya.
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Semua pendirian harokah dilakukan atas dasar
ijtihad murni. Tidak ada satupun yang mendapat
tugas langsung ataupun mandat dari Rasulullah
SAW misalnya seperti Abdullah ibn Hudhafah
As-Sahmi yang mendapatkan tugas langsung
dari Nabi SAW untuk berdakwah ke Rum

Dengan beberapa alasan di atas, tidak tepat bila
harokah diposisikan sebagai sesuatu yang sakral

Dalam kitab Fikh Dakwah, Syech Mushthafa
Masyhur menyebut harokah sebagai jamaatu
minal muslimin (bagian dari umat Islam secara
keseluruhan), bukan jamiatul muslimin (umat
Islam secaa keseluruhan) sehingga kebijakan
atau instruksi apapun dari pimpinan harokah
tidak bisa diberlakukan dan tidak mengikat bagi
seluruh kaum muslimin. Instruksinya hanya
mengikat kepada anggota harokahnya sesuai
aturan internal yang disepakati oleh para
anggota
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Bentuk badan hukum yang kini dipakai sebagai
format resmi sebuah harokah (ormas, yayasan,
parpol, PT atau apapun) semuanya adalah
badan hukum modern yang dibuat berdasarkan
undang undang negara tempat harokah tersebut
berkedudukan. Bentuk badan hukum ini juga
bersifat ijtihad dan tidak dikenal pada jaman Nabi
SAW.

Harokah Islamiyah dimaksudkan sebagai sarana
berkontribusi mewujudkan kejayaan Islam
sebagai rahmat bagi seluruh alam

Apa konsekuensi dari ketidaksakralan
harokah?

Seseorang berinisiatif mendirikan sebuah
harokah dan kemudian merekrut orang lain untuk
bergabung tidak berbeda dengan seseorang
yang mendirikan sebuah organisasi lain
(perusahaan misalnya) yang diniatkan untuk
mengatasi permasalahan ummat Islam
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Yang membedakan adalah karya apa yang
dihasilkan dari pendiri tersebut melalui
organisasi yang didirikannya yang bermanfaat
bagi ummat Islam dan ummat manusia secara
umum.

Organisasi apapun secara fikih tidak memiliki
catatan dosa ataupun pahala. Tidak akan dihisab
di negeri akhirat. Yang berdosa atau berpahala
adalah orang orang yang berada di organisasi
tersebut. Sebagai manusia mereka tidak suci
dari dosa. Dengan demikian setiap keputusan
atau strategi apapun yang ada pada sebuah
harokah atau organisasi apapun kualitasnya
kembali kepada sisi kemanusiaan para pengurus
atau pemimpinnya yang tidak luput dari salah
dan khilaf.

Pentingnya Harokah

Dengan demikian apakah berarti harokah tidak
diperlukan keberadaannya? Tidak. Harokah
sangat diperlukan bahkan wajib adanya sebagai
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upaya yang teroganisir dari ummat Islam untuk
mengembalikan kejayaan dan masa keemasan
pada akhir jaman sebagaimana yang
disampaikan dalam hadits Nabi

Apakah seseorang harus bergabung dengan
sebuah harokah? Menurut penulis berdasarkan
literatur memang harus. Hanya saja tidak ada
kewajiban bergabung ke harokah yang sudah
ada. Mereka bisa saja mendirikan harokah
sendiri dengan format legalitas ormas, parpol,
yayasan, koperasi, perseroan terbatas atau
apapun yang dipandangnya sesuai untuk
mencapai tujuan kejayaan Islam sebagai rahmat
bagi seluruh alam

Apakah seseorang hanya boleh bergabung pada
sebuah harokah secara eklusif dan pada saat
bersamaan tidak boleh bergabung ke harokah
lain? Pada hemat penulis tidak demikian.
Seseorang bisa saja menjadi aktivis dari lebih
dari satu kelompok yang bermaksud untuk
mencapai kejayaan Islam. Misalnya bisa saja



64

seseorang menjadi aktivis harokah X dan pada
saat bersamaan juga aktif di harokah Y bahkan
bisa juga ia sekaligus mendirikan PT Z yang
diniatkan sebagai harokah untuk mewadahi
aktivitasnya memenuhi hajat hidup ummat Islam
akan produk tertentu (busana, motor, mobil,
buku, beras, jagung atau apapun yang bisa
disetarakan dengan kebutuhan air pada jaman
nabi yang atas tugas nabi dipenuhi oleh Usman
bi Affan dengan mengakuisisi sumur milik
seorang Yahudi)

Pada saat masa kejayaan ummat telah kembali
seperti pada jaman khulafaurosyidin, tiap
harokah yang ada tetap berfungsi sebagaimana
fungsi yang telah dijalankan sebelumnya dalam
sebuah koordinasi yang padu

Penutup

Konsep desakralisasi harokah pada tulisan ini
adalah pendapat pribadi penulis yang bisa
mengandung kesalahan dan kelemahan
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Oleh karena itu dibutuhkan kritik dan masukan
dari para pembaca untuk memperbaikinya dalam
rangka kontribusi untuk mencapai kejayaan
Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam
(rahmatan lil alamin) tanpa memandang suku,
golongan, agama atau perbedaan apapun dari
penerima rahmat tersebut. Wallahu a’lam

Dengan konsep desakralisasi harokah,
Anda para pegiat bisnis punya peran
besar dalam perbaikan masyarakat.
Perbaikan umat. Oleh karena itu,
meningkatkan kedekatan Anda kepada
sang Khaliq atau meningkatkan
kapasitas ruhiah adalah sebuah
kepentingan yang bersifat mutlak.
Ingatlah bahwa berdakwah adalah
mengajak orang lain untuk mendekat
kepada Tuhan. Anda tidak mungkin
mengajak orang lain mendekat kepada
Tuhan kalau Anda sendiri jauh.
Disinilah it’ikaf Ramadhan bagi para



66

praktisi bisnis mendapatkan
momentum dan posisi yang srategis.

Inspiring Box 6 Satu Lawan...

Satu Lawan Sepuluh

Kuala lumpur jelang Ramadhan 1430 H.
Kedatangan saya ke Aparteman Serimaya
Havana sebenarnya adalah untuk sekedar
betandang. Bersilaturahim dengan seorang
kawan yang dulu pernah ikut training FSQ di
kota yang sudah memiliki jaringan kereta bawah
tanah dan monorail ini. Tetapi, ternyata kawan ini
punya hajat. Malam itu ia mengundang kawan
dan koleganya untuk menghadiri pengajian di
rumahnya.

Maka, saya pun mengikuti ceramah dengan
seksama. Topiknya adalah persiapan
Ramadhan. Pembicara yang sangat menguasai
materi memberikan paparan yang menarik sekali
bagaimana menghadapi bulan suci ini. Ekspresi



67

wajah para peserta pengajian menunjukkan
kepuasan. Sebuah pencerahan. Itu pulalah yang
saya rasakan.

Maksud hati hanya sekedar bertandang. Dapat
bonus mendengarkan pengajian yang menarik.
Dan ternyata si empunya rumah memberi
“bonus” lebih lagi. Saya diminta untuk
memberikan materi kedua. Permintaan tuan
rumah ini membuat saya tidak berkutik.
Maka…begitu pembicara pertama
menyelesaikan materinya, saya pun
mendapatkan giliran untuk berbicara.

Apa yang mau saya sampaikan? Saya pun
berpikir sejenak. Apa yang bisa saya sampaikan
dan bisa melengkapi apa yang sudah
disampaikan oleh pembicara pertama?
Maka….saya pun mengajak peserta untuk
merenung tentang maksud puasa. La’alakum
tattaquun. Agar kalian bertakwa. Pembicara
pertama pun sudah membahas tentang takwa
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sebagai sesuatu yang harus dicapai oleh orang
berpuasa.

Saya mencoba menjelaskannya dengan
hitungan yang lebih konkrit. Dasar orang
keuangan…..he he he. Saya ajak audiens untuk
merenungi surat Al Anfal ayat 65, “Wahai orang
orang beriman, kobarkanlah semangat juang
orang orang beriman untuk berperang. Jika ada
diantara kamu dua puluh orang yang sabar,
maka niscaya kamu bisa mengalahkan dua ratus
orang…..”. Jadi….itulah kualitas orang beriman.
Kualitas orang bertakwa. Satu banding sepuluh.
Satu orang bisa mengalahkan sepuluh orang.

♦♦♦ 

Pembaca yang budiman. Mungkin Anda juga
akan bertanya. Ayat itu kan ayat dalam konteks
perang. Sekarang kita kan tidak perang? He he
he….perang adalah bagian dari sejarah dunia
yang hingga kini belum berhenti. Siapa sangka
Iraq yang dulu damai tiba-tiba digempur oleh
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Amerika? Afghanistan? Maka….kita tetap harus
bersiap kalau-kalau ada kekuatan jahat yang
menyerang. TNI tidak boleh dibuyarkan!

Maka….kita harus belajar dari para jendral yang
ahli perang: kemenangan dalam sebuah perang
tidak ditentukan saat perang itu terjadi.
Kemenangan ditentukan sebelum perang terjadi.
Persiapan dan strategi diatur sebelum perang
terjadi. Inilah yang menentukan.

Apa persiapan itu? Macam-macam. Salah
satunya adalah kekuatan ekonomi. Artinya,
seorang yang bertakwa dituntut memiliki
kekuatan ekonomi sepuluh kali lawannya.
Sebagai gambaran, bila lawannya memiliki
kekuatan ekonomi dengan penghasilan Rp 5 juta
perbulan, maka pribadi bertakwa mampu
berpendapatan lebih dari Rp 50 juta perbulan.
Bila orang lain memiliki aset Rp 1 Milyar, maka
pribadi bertakwa harus memiliki kekuatan aset
lebih dari Rp 10 Milyar. Lebih unggul dibanding
kekuatan 10 orang lawan.
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Sebagai gambaran, kita bisa belajar dari sebuah
perusahaan yang dulu dirintis oleh Thomas
Edison si penemu bola lampu listrik. General
Electric alias GE. Menurut laporan keuangan
tahun terakhir, GE memiliki aset USD 797 Milyar
lebih alias sekitar Rp 7 970 Trilyun lebih. Aset
sebesar itu dikelola oleh para karyawan yang
menurut wikipedia berjumlah 323 ribu orang.
Artinya, satu orang karyawan GE mamiliki
kemampuan mengelola aset sejumlah Rp 7,9
Trilyun. Inilah gambaran kekuatan karyawan GE.

Anda yang sudah berpuasa dituntut untuk makin
bertakwa. Unggul dibanding 10 orang lain. Jika
satu orang GE mampu mengelola aset Rp 7,9
Trilyun, Anda mampu berapa? Berapa kalinya?
Sudah sepuluh kalinya? Meningkatkah
ketakwaan Anda dengan puasa ramadhan?
Meningkah kemampuan Anda mengelola aset
setelah berpuasa sebulan penuh? Semangat!

Tulisan ini pernah dimuat di Majalah Matan,
terbit di Surabaya
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I’tikaf Ramadhan
Lebih dari dua puluh tahun lalu, saya
mulai berkenalan dengan ibadah i’tikaf.
Ketika itu saya adalah seorang
mahasiswa sebuah perguruan tinggi
teknik di Surabaya. Seorang pengurus
unit kegiatan keislaman di kampus
teknologi itu.

Ketika itu, saya memahami i’tikaf
Ramadhan sebagai datang ke masjid
pada awal malam dan kemudian pulang
pada pagi harinya. Bahkan seperti pada
umumnya, masjid hanya penuh pada
malam-malam ganjil. Tentu saja ini
dengan pemahaman bahwa malam
lailatul qodar akan datang pada malam-
malam ganjil.

Muncul pertanyaan sedikit usil.
Permulaan ramadhan kan sering berbeda
antara komponen umat Islam di negeri
ini. Malam ganjilnya pun akhirnya
berbeda. Pertanyaan usinya: malaikat
yang akan menurunkan malam seribu
bulan itu akan berpihak kepada malam
ganjil yang mana?
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Akhirnya rasa penasaran saya terobati
ketika saya mendapatkan jawaban yang
tepat. Ada dua jenis I’tikaf. Ada i’tikaf
(secara umum) dan ada i’tikaf akhir
ramadhan. I’tikaf (umum) bisa dikerjakan
kapan saja tidak terikat waktu. Pada hari
sabtu sore ketika Anda sekeluarga pergi
ke mall dan pada saat isya Anda sholat di
masjid yang berada di komplek mall yang
Anda kunjungipun bisa diniatkan itikaf
dan Anda mendapatkan pahala
karenanya. Atau di bulan Ramadhan hari
pertama setelah sholat tarawih
berjamaah Anda tidak langsung pulang
melainkan tinggal di masjid beberapa jam
dengan berdzikir pun bisa mendapatkan
pahala i’tikaf bila memang Anda niatkan
untuk itu.

Lain halnya dengan i’tikaf akhir
ramadhan. Ibadah ini memiliki
kekhususan karena terikat oleh waktu.
I’tikaf akhir ramadhan sebagaimana yang
dikerjakan oleh Rasulullah SAW dimulai
pada subuh tanggal 21 Ramadhan dan
diakhiri pada malam hari raya.
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I’tikaf full time

Semenjak itulah akhirnya saya
memutuskan untuk beri’tikaf akhir
ramadhan. Bukan beri’tikaf biasa,
melainkan beri’tikaf akhir ramadhan
atau sebut saja sebagai beri’tikaf full
time. Memulai i’tikaf pada subuh hari ke
duapuluh satu ramadhan dan
mengakhirinya pada malam hari raya.

I’tikaf seperti inilah yang juga memiliki
pantangan tertentu yang bila Anda
langgar akan membatalkannya.
Contohnya adalah apa yang termaktub
pada surat al baqoroh ayat 187 berikut
ini

Walaa tubashiruhunna wa antum
‘akifuuna fil masajid

Dan janganlah engkau menggauli mereka
(istri-istrimu) sedangkan engkau sedang
beriktikaf di masjid

Ayat ini sekaligus menjadi penegas
bahwa itikaf Ramadhan memang tidak
pulang pulang sejak subuh tanggal 21
ramadhan sampai selepas magrib tanggal
1 Syawal. Kepulangan seorang yang
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sedang beri’tikaf untuk berhubungan
intim dengan suami/istrinya akan
membatalkan i’tikaf Ramadhan-Nya.

Tentu saja I’tikaf full time seperti ini
bukan sesuatu yang tanpa konsekuensi.
Pertama, jelas saya harus ekstra keras
mengatur jadual aktivitas baik itu kuliah
maupun diluar kuliah agar semuanya
bisa dikompromikan. Kebetulan untuk
aktifitas kuliah misalnya selalu saja ada
cara. Kampus waktu itu (dan mungkin
juga sampai sekarang) hanya memberi
kewajiban 75% kehadiran sebagai syarat
untuk dapat mengikuti ujian akhir
semester. Dengan demikian, saya
merancang agar selama itikaf, kehadiran
pada mata kuliah yang saya tinggalkan
tidak kurang dari 75 %. Ternyata tidak
sulit untuk melakukannya karena
sebagai mahasiswa yang aktif pada
berbagai kegiatan, tentu saja sudah
menjadi hal biasa bagi saya untuk
“memanfaatkan” peluang ketidak hadiran
25 persen yang masih diijinkan oleh
kampus tanpa harus berbuat bohong
dengan titip absen misalnya.
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Konsekuensi kedua adalah perubahan
jadual rutinitas pulang mudik tahunan.
Bila sebelum memutuskan untuk
beri’tikaf akhir ramadhan saya biasa
mudik beberapa hari sebelum hari raya,
begitu memutuskan untuk beri’tikaf,
saya baru bisa pulang mudik paling
cepat pada malam hari raya atau
sekalian pagi-pagi setelah sholat ied.

Ketiga, tentu saja bila Anda memutuskan
untuk beri’tikaf akhir ramadhan akan
kehilangan kesempatan untuk menikmati
hingar bingar suasana hari raya pada
hari-hari akhir ramadhan. Anda tidak
bisa berbelanja ke mall pada hari-hari
itu.

Inspiring Box 7 Tanda....

Tanda Tangan

Untuk memberikan inspirasi bagi team manajemen
sebuah perusahaan, saya membuka laporan
keuangan Nucor. Nama yang asalnya merupakan
singkatan dari Nuclear Corporation ini adalah
sebuah perusahaan produsen baja besar di
Amerika. Pabrikan yang dirintis sejak tahun 1897
ini Forbes dimasukkan pada urutan ke 517
perusahaan terbesar di dunia.
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Banyak hal yang menarik dari perusahaan ini.
Yang paling fenomenal adalah kekuatan team.
Sepanjang sejarahnya, perusahaan berkali kali
mengalami goncangan. Tercatat beberapa bisnis
yang pernah digeluti Nucor: mobil, pemotong
rumput, perlengkapan nuklir. Baja adalah yang
terakhir dan mengantarkannya meraih kejayaan
hingga saat ini.

Ada tiga orang yang membutuhkan tanda tangan
pada laporan keuangan terabarunya. Masing
masing adalah Daniel R DiMicco sebagai
Chairman, President & Chief xeecutive Officer,
Terry S Lisenby sebagai Chief Financial Officer,
Treasurer & Executive Vice President, dan terkahir
Peter C Browning sebagai lead director.



77

Ada yang menarik dari tanda tangan ketiga orang
ini. Tanda tangan Daniel adalah berupa tulisan
huruf sambung miring ke kanan yang masih
terbaca dengan jelas berbunyi: daniel R di micco.
Tanda tangan Terry juga demikian. Masih bisa
dibaca dengan jelas namanya: Terry S Lisenby.
Hanya saja ia lebih suka menuliskannya miring ke
ke kiri. Peter? Ia bergaya tulisan miring ke kanan
mirip mirip tulisan orang orang tua kita yang
mendapatkan pendidikan jaman belanda. Juga
jelas terbaca: Peter c Browning.

Apa daya tarik tanda tangan ini? Bagi masyarakat
Barat, tentu tidak ada yang istimewa. Sama
dengan tanda tangan orang Barat pada umumnya.
Berupa tulisan sederhana yang masih jelas
terbaca namanya.

Baru istimewa kalau dibaca oleh kita kita orang
Indonesia. Mengapa? Coba amati. Tanda tangan
kita pada umumnya adalah berupa tulisan abstrak.
Coba amati tanda tangan Anda sendiri. Siapa
nama Anda? Masih bisakah orang lain membaca
nama Anda hanya melalui tanda tangan itu? Coba
pula Anda amati daftar hadir di berbagai acara.
Berapa persen tanda tangan yang masih bisa
terbaca dengan jelas nama pemiliknya?



78



Bisnis adalah tentang kepercayaan. Transaksi
bisnis apapun tidak mungkin terjadi tanpa adanya
saling kepercayaan dari pihak pihak yang terlibat.
Pembeli percaya bahwa barang yang dibelinya
benar benar sesuai dengan harga yang
dibayarkannya. Penjual percaya bahwa pembeli
membayar sesuai dengan yang disepakatinya.
Tidak ngemplang. Tidak juga dengan uang palsu
misalnya.

Sehubungan dengan kepercayaan ini, ada analisis
menarik tentang tanda tangan. Analisis ini saya
dengarkan dari pembicara sebuah seminar.
Tanda tangan masyarakat barat terbaca karena
mereka saling percaya. Yakin bahwa tidak ada
orang lain yang memalsukan tanda tangannya.
Sebaliknya, masyarakat kita gagal membangun
rasa saling percaya. Khawatir kalau kalau tanda
tangannya dipalsukan oleh orang lain.
Maka…tanda tanganpun harus dibuat rumit.
Bahkan abstrak. Agar orang lain tidak mudah
menghafalkannya. Agar orang lain sulit untuk
memalsukannya.

Tanda tangan petinggi Nucor memberikan
inspirasi. Inspirasi tentang rasa saling percaya.
Inspirasi tentang loyalitas. Inspirasi tentang
kebersamaan. Inspirasi tentang kekuatan team.
Inilah yang mampu mempertahankan perusahaan
dalam gejolak bisnis yang ekstrim. Perubahan
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lingkungan bisnis yang memaksa perusahaan
untuk berganti haluan secara total.
Mobil…pemotong rumput….nuklir…baja. Apapun
goncangannya, rasa saling percaya adalah
pengikatnya. Inilah juga yang menjadi kesimpulan
Jim Collin dalam bukunya Good to Great yang
merupakan hasil penelitian terhadap perusahaan-
perusahaan yang telah eksis puluhan bahkan
ratusan tahun. Nucor adalah salah satunya. Anda
percaya orang lain? Orang lain percaya Anda?

Tulisan ini pernah dimuat di Majalah Matan, terbit
di Surabaya

Jenuh beribadah

Beribadah sampai jenuh? Itulah yang
saya rasakan bersama beberapa teman
pada tahun pertama itikaf akhir
ramadhan full time. Bagaimana tidak,
selama sembilan atau sepuluh hari
penuh harus tinggal di masjid tanpa
aktifitas lain kecuali duduk untuk
berdzikir atau baca qur’an, berdiri untuk
sholat, atau tidur bila telah lelah. Yang
lain paling paling makan atau ke kamar
kecil. Tentu saja ini sangat menjemukan
bagi orang yang biasa beraktifitas padat
dari habis subuh sampai malam seperti
saya ketika itu.
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Jenuh sekali. Mau tidur sudah tidak
ngantuk. Sementara mau beraktifitas
baca Qur’an atau lainnya juga sudah
tidak berstamina. Lelah. Akhirnya
ya…tidur dalam dosis yang berlebih dan
itu adalah membosankan.

Bagimana menghilangkan kebosanan?
Setiap kesulitan apapun selalu ada
solusi. Inspiring box berikut ini
menggambarkan ternyata ada cara untuk
terbebas dari sebuah stereotype. Terlepas
dari belenggu kesulitan yang menjadikan
hampir semua orang angkat tangan.
Hampir semua orang menyerah.

Inspiring Box 8 Fonterra

Fonterra

Sebagai konsultan di SNF Consulting, pekerjaan
saya ada empat. Pertama, membaca tulisan orang
lain. Kedua, menulis dan dibaca orang lain. Ketiga,
mendengarkan orang lain berbicara. Keempat,
berbicara dan didengarkan orang lain. Itulah yang
sehari-hari saya lakukan. Tidak kurang dan tidak
lebih.

Berkenaan dengan pekerjaan keempat, beberapa
hari lalu saya mendapatkan undangan untuk
memberikan inspirasi bisnis untuk sebuah
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koperasi. Sebuah koperasi syariah yang dikelolah
oleh kawan kawan majelis ekonomi Pimpinan
Daerah Muhammadiyah Kediri. Undangan ini
mengingatkan saya pada pekerjaan pertama:
Fonterra.

Yaa…pekerjaan pertama mewajibkan saya untuk
membaca informasi tentang perkembangan
perusahaan manapun. Saya tidak boleh tidak tahu
tentang perusahaan manapun. Tidak terbatas oleh
sekat sekat geografis. Tidak boleh terhambat pada
batas batas negara. Fonterra adalah salah satu
dari perusahaan-perusahaan itu.

Linking our 10 000 farmers with customers in 140
countries. Mengubungkan 10 ribu peternak dengan
pelanggan di 140 negeri. Itulah kalimat yang
tertulis di bagian belakang truk-truk tanki susu
Fonterra.

140 negara? Betul. Pelanggan Fonterra berada di
140 negera. Bahkan lebih. Indonesia adalah salah
satunya. Anda mungkin juga salah satu
pelanggannya melalui Anmum, Anchor, Anlene.
Ketiganya adalah merek susu milik Fonterra
diantara sekian banyak merek lain. Fonterra
masuk ke Indonsia dengan PT Fonterra Brand
Indonesia. Sahamnya 100% milik Fonterra.

Di Singapura misalnya, Fonterra hadir dengan 4
perusahaan: Fonterra Brands (Asia Holdings) Pte
Ltd, Fonterra Brands (Singapore) Pte Ltd, Fonterra
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(SEA) Pte Ltd, dan Fonterra Brands (New Young)
Pte Ltd. Pte Ltd adalah singkatan dari Private
Limited alias Perseroan Terbatas. Semuanya
100% sahamnya milik Fonterra kecuali yang
disebut trakhir hanya 51 %. Australia, Brazil, Chile,
Jerman, Hongkong, Itali, Malaysia, Mexico,
Philipina, Sri Langka, Thailand, Inggris, USA,
Venezuela adalah sebagian dari negara dimana
Fontera hadir dengan mendirikan anak anak
perusahaan. Semua berbentuk PT. Dengan cara
inilah Fonterra mengelola NZ$ 14,4 Milyar atau
lebih dari Rp 100 Trilyun assetnya. Asset ini
kurang lebih setara dengan 3 kali assetnya
Indofood beserta seluruh anak perusahaannya.



Lalu apa hubungan Fonterra dengan Koperasi
Syariah yang digeluti oleh kawan kawan majelis
ekonomi di kediri tadi? Tidak ada hubungan
langsung. Tetapi sangat menarik. Mengapa?
Keduanya berbadan hukum sama: koperasi.
Fontera adalah penyangkal terhadap stereotipe
koperasi sebagai badan usaha kecil dan penuh
masalah. Sampai-sampai di Indonesia koperasi
urusanya dijadikan satu dengan usaha kecil
menengah dibawah seorang menteri. Seolah
menegaskan bahwa koperasi bukan urusan
menteri keuangan, bukan urusan menteri
perdagangan, bukan menteri industri, bukan
menteri ekonomi. Masyarakat pun ada yang
memplesetkan koperasi dengan “kuperasi”.
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Gambaran minor koperasi yang justru memeras
anggotanya.

Pelajaran pentingnya? Menjadi koperasi kelas
dunia (dengan aset puluhan trilyun rupiah)
bukanlah sebuah kemustahilan. Syaratnya paling
tidak ada dua. Pertama, fokus satu bidang seperti
Fonterra yang fokus ke susu. Dengan cara ini
Fonterra menjadi ahli dan terpaksa berekspansi ke
seluruh dunia. New Zealand sebagai negeri asal
Fonterra sudah tidak mampu menampung
produknya. Kedua, mendirikan anak perusahaan
berupa Perseroan Terbatas di bidang yang sama
di daerah lain. Bahkan di luar negeri. PT dengan
saham 100% milik koperasi. Minimal 51%. Para
pengelola koperasi…..Halo! Para anggota
koperasi…Halo…! Halo….! Halo!!!!

Bangun sepanjang malam

Kejenuhan itikaf pada tahun pertama
justru menjadikan saya semakin
penasaran. Tahun berikutnya saya
bertekat untuk mencari solusi bagaimana
bisa beri’tikaf akhir Ramadhan secara
penuh tanpa dihinggapi rasa bosan.
Tentu saja referensi yang segera
terbayang adalah bagaimana rasulullah
SAW dan para sahabat mengisi hari-hari
i’tikaf akhir ramadhannya dengan
sukses. Saya masih ingat ketika itu pada
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hari-hari menjelang i’tikaf tahun
berikutnya saya berkonsultasi kepada
salah seorang ustadz yang saya anggap
mumpuni di Surabaya. Saya datang
kepada Ustadz Agung Cahyadi, sorang
master ilmu agama dari timur tengah.
Dari beliaulah kemudian saya
mendapatkan kunci aktifitas Rasulullah
yang sangat menantang: tidak tidur
sepanjang malam selama i’tikaf.

Disinilah rahasia I’tikaf. Sesuatu yang
cari-cari akhirnya ketemu ilmunya juga.
Sesuatu yang semula tidak saya ketahui
ternyata sudah ada jawabannya. Sudah
ada orang lain, dalam hal ini Nabi
Muhammad SAW yang “memiliki ide”.
Saya tinggal “mencomot” saja ide itu.
Tinggal mencobanya dalam “medan”
I’tikaf yang sebenarnya.

Inspiring Box 9 Ide...

Ide Orang Lain

Sore itu saya tak enak hati. Perkaranya sepele.
Anak anak lupa menyimpan kembali plastik berisi
pakan ikan. Sehabis memberi makan ikan di kolam
kecil di halaman rumah, pakan konsentrat dengan
plastik terbuka dibiarkan begitu saja di halaman.
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Saat hujan turun, pakan ikan ini pun basah. Pakan
yang mestinya cukup untuk kebutuhan sebulan
lebihpun membusuk. Harus dibuang. Harus beli
lagi.

Yang lebih membuat risau, peristiwa ini tidak haya
terjadi sekali. Padahal anak anak sudah sering kali
diingatkan. Pakan ikan harus diamankan dari
kehujanan. Tetapi keteledoran tetap terjadi dan
terjadi lagi. Dibutuhkan cara yang tepat untuk
menyelesaikannya.

Suatu pagi segar sehabis olah raga lari. Di
perjalanan ada seorang kawan yang sedang santai
di depan rumahnya. Ia pun mengajak saya untuk
singgah. Karena lama tidak ada kesempatan
ngobrol santai dengan kawan yang pengusaha
showroom mobil ini, saya pun memenuhi
ajakannya. Berbincang santai di teras rumah
sambil menikmati secangkir teh hangat dan
beberapa potong roti coklat.

Di sela-sela bincang santai, si kawan sempat
pamitan masuk ke dalam rumah untuk suatu
urusan. Beberapa saat menunggunya, saya
memperhatikan ikan-ikan hias yang
bercengkerama di kolam kecil dekat teras rumah.
Saya pun beranjak. Mendekati kolam. Menikmati
keriangan ikan hias nan cantik.

Ada sesuatu yang menarik hati. Tidak jauh dari
kolam terdapat sebuah botol plastik bening. Di
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dalam botol bekas AMDK itu tersimpan pakan
ikan. Saya pun tertarik untuk membuka dan
menebarkan isinya ke kolam. Ikan-ikan pun
berebutan. Menyenangkan.

Ada yang lebih menyenangkan lagi. Jauh lebih
menyenangkan dari pada memandangi ikan
berebutan makanan. Kesenangan itu datang dari
botol bekas kemasan AMDK tadi. Ide bagus untuk
penyelesaian kerisauan hati saya terhadap anak-
anak yang membiarkan pakan ikan kehujanan.
Ya…menempatkan pakan ikan pada botol bekas
AMDK ternyata sangat tepat. Mudah memberi
makan ikan. Mudah nenutup. Tahan air. Pakan
ikan tidak basah walaupun tertinggal di halaman
dan kehujanan. Aman.

♦♦♦ 

Pembaca yang budiman, dalam menjalankan
aktifitas bisnis keseharian, tentulah kita selalu dan
selalau menghadapi masalah. Masalah datang
silih berganti. Ada masalah maslah yang mudah
diselesaikan. Ada juga yang sulit. Berat dan
menimbulkan stress yang luar biasa. Semua jalan
keluar seolah telah tertutup.

Masalah yang ringan memang mudah
diselesaikan. Bagaimana untuk masalah yang
berat? pengalaman kecil saya tentang
pengamanan pakan ikan dari basah air hujan bisa
memberikan inspirasi. Ketika menghasapi masalah
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yang sulit untuk dipecahkan, ternyata ada orang
lain yang menghadapi masalah yang sama dan
sudah menemukan solusinya. Ini mengajari kita
tentang pentingnya belajar dari orang lain. Belajar
dari pengalaman orang lain. Mengambil contoh
dari orang lain.

Dalam skala bisnis, banyak juga keberhasilan
yang diperoleh dari mencontoh orang lain. Lion Air
sukses mengalahkan Garuda dalam jumlah
penumpang dengan konsep yang mencontoh
Southwest Airlines, pengangkut penumpang
terbesar di Amerika Serikat. Konsep penerbangan
yang dulunya selalu diasosiasikan dengan fasilitas
kelas atas diubah total. Layanan yang
mengakibatkan biaya tinggi ditiadakan. Hasilnya,
tiket bisa dijual dengan harga yang jauh lebih
murah. Bahkan, untuk penerbagnan Surabaya-
Jakarta misalnya, sering kali harga tiket pesawat
tidak lebih mahal dari pada harga tiket kereta api.
Belajar dari ide orang lain memang memudahkan.
Ide bisa datang untuk perkara sepele seperti botol
bekas untuk penyimpan pakan ikan maupun
konsep bisnis low cost carrier yang beromest
Trilyun. Ide orang lain….bisa!

Tulisan ini pernah dimuat di Majalah Matan, terbit
di Surabaya
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Saya masih ingat. Ketika itu saya
beri’tikaf di masjid Baabussalaam di
komplek perumahan Mulyasari Utara,
sebuah perumahan yang tidak jauh dari
lokasi kampus ITS.

Resep i’tikaf nabi yang saya peroleh dari
Ustadz Agung saya coba terapkan dan
subhanallah, hasilnya memang betul
betul mujarab. Bila tahun pertama i’tikaf
kejenuhan melanda dan benar-benar
memberatkan, pada tahun kedua
segalanya telah berubah.

Bila malam tiba, konsentrasi dan
stamina benar-benar terkuras untuk
menjaga agar mata sama sekali tidak
terpejam, baik dalam keadaan duduk
maupun dalam keadaan terbaring.
Kuncinya sederhana, bila ngantuk,
jangan dituruti dengan memejamkan
mata, sebaliknya justru segera bangkit
dan berdiri. Bila perlu ambil air wudlu.
Sholat dua rokaat.

Gantilah aktifitas yang sebelumnya
dilakukan dengan duduk (baca quran
atau berdzikir) dengan yang berdiri
(sholat atau mungkin membaca Qur’an
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sambil berdiri) sampai kantuknya benar-
benar hilang. Selanjutnya barulah bisa
duduk lagi.
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Persiapan Jauh-Jauh
Hari
I’tikaf benar-benar sesuatu yang
istimewa. Kesalahan besar bila sesuatu
yang istimewa ini tidak didahului dengan
persiapan matang. Persiapan jauh-jauh
hari.

Persis seperti momen-momen penting
lain. Di bangku sekolah dulu kita
menghadapi ujian. Agar sukses,
persiapan ujian tidak bisa dilakukan
sehari dua hari. Harus belajar jauh-jauh
hari sebelumnya. Demikian pula I’tikaf.

Berkomitmen Itikaf, Membangun
Sistem Bisnis

Meninggalkan aktifitas keseharian
selama sepuluh hari penuh tentu
membutuhkan persiapan yang cukup.
Bagi Anda para profesional di
perusahaan yang sistemnya sudah
mapan, mungkin saja Anda bisa
mengajukan cuti dan sistem pengaturan
pekerjaan di kantor Anda sudah memiliki
cara antisipasi sehingga pekerjaan kantor
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tetap bisa berjalan baik walaupun Anda
tinggalkan untuk cuti.

Bagaimana dengan Anda yang
menjalankan bisnis sendiri dan masih
tergolong sebagai single fighter. Dagangan
Anda akan kacau balau tanpa kehadiran
Anda? Inilah tantangan yang harus
diselesaikan sebelum Anda bisa benar-
benar melaksanakan itikaf ramadhan
secara penuh sebagaimana yang
dikerjakan rasulullah SAW. Butuh waktu
persiapan!

Inspiring Box 10 Dua Puluh....

Dua Puluh Tahun Untuk Si Cumlaude

Suatu ketika saya hadir pada acara peluncuran
sebuah buku. Mission Ini Possible. Itulah judul
buku yang menjadi “pemeran utama” acara ini.
Sebuah buku yang lahir dari pengalaman pribadi
penulisnya. Pengalaman malang melintang
Misbahul Huda dalam bisnis percetakan nasional.

Bukan seperti peluncuran buku pada umumnya.
Peluncuran kali ini benar-benar dikemas serius.
Disiarkan oleh JTV, sebuah stasiun TV lokal di
Kota Pahlawan. Penuh hiburan. Tidak kurang dari
dalang wayang suket Slamet Gundono. Dalang
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humoris yang tiap minggu mengisi kolom wayang
di Jawa Pos dengan nama pena Slametg.

Saya diundang dengan sebuah tugas sederhana:
mengajukan pertanyaan. Sebagaimana layaknya
peluncuran buku, tentu acara ini juga ada sesi
diskusi. Tanya jawab seputar isi buku. Karena
kemasan acaranya didesain penuh daya tarik,
maka pertanyaannya pun harus menarik. Wajib
menarik.

Sebuah permintaan yang menyenangkan.
Memang, setiap ikut diskusi, seminar, atau forum
apapun, saya selalu mewajibkan diri untuk
mengajukan pertanyaan menarik. Pertanyaan
yang memacu kreasi penjawab. Pertanyaan yang
menjadikan forum lebih hidup. Saat di bangku
sekolah pun, saya pegang kuat kuat sebuah
prinsip. Seorang guru atau dosen tidak akan saya
biarkan berlalu dari depan kelas kecuali sudah
saya beri sebuah pertanyaan.

Setalah Pak Huda memaparkan bukunya, saya
pun mencari-cari ide. Apa kira kira pertanyaan
yang menarik. Munculah sebuah gagasan. Selama
acara terungkap bahwa si penulis yang
mengundang saya adalah sarjana elektro UGM
yang lulus dengan predikat cumlaude. Otaknya
encer bangeeets.

Menariknya, ia selalu menekankan tentang proses
pembelajarannya yang panjang. Belajar pada
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seorang guru sekaligus Sang Bos: Dahlan Iskan.
Belajar mulai dari dari nol dua puluh tahun lalu
hingga menjadi direktur utama PT Temprina Media
Grafika dan PT Adiprima. Masing masing adalah
perusahaan percetakan dan produsen kertas grup
Jawa Pos berasset bilangan Trilyun dengan ribuan
karyawan.

Dua puluh tahun? Ya. Apa hasilnya? Pak Huda
menyatakan bahwa ia pun baru berani memberi
angka 95 untuk prestasinya. Belum 100. Inilah
sebuah kontradiksi menarik. Seorang cumlaude
teknik elektro dari perguruan tinggi besar paling
senior di tanah air membutuhkan waktu 20 tahun
untuk menangkap pelajaran dari gurunya.
Pertanyaannya: siapa yang “goblok”, gurunya apa
muridnya? Dua puluh tahun amat?

Karena kebetulan Sang Guru juga hadir sebagai
pembahas, pertanyaan ini dijawab sekaligus oleh
keduanya. Murid-guru yang sama sama maniak
pecel madiun. Jawabanya juga sangat menarik. Si
murid menjawab bahwa begitulah perbedaan
antara belajar teori (di kampus) dan belajar praktek
(membangun perusahaan dari nol hingga berkelas
nasional). Belajar teori cepat, belajar praktek tentu
jauh lebih lambat. Sang Guru menjawab bahwa
dirinyalah yang “goblok”. Ia mendidik tak
terstruktur. Mendidik tanpa metode seperti yang
diajarkan di fakultas pendidikan.
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Pembaca yang antusias, beginilah memang
proses membesarkan sebuah perusahaan. Butuh
waktu lama. Bahkan lama bangeeeets. Nestle
butuh waktu 142 tahun untuk menyajikan Dancow,
Nescafe, Carnation, Susu Cap Nona, dan lain lain
seperti yang bisa Anda nikmati saat ini. Gerhard
Philips butuh waktu 118 tahun untuk bisa
memenuhi kebutuhan aneka lampu listrik bagi
warga seluruh seluruh dunia sejak merintis
usahanya pada 1891 di Eindhoven Negeri
Belanda. Liem Seeng Tee butuh waktu 95 tahun
untuk menyajikan Djie Sam Soe dan A Mild sejak
merintisnya di Surabaya pada tahun 1913.
Berpuluh puluh tahun dan bahkan ratusan tahun
dengan ketekunan dan fokus luar biasa. Anda
sudah fokus? Anda sudah berapa tahun?

Tantangan ini sangat positif bagi
perkembangan bisnis Anda. Tantangan
ini bisa menjadi pemicu yang luar biasa
bagi Anda untuk senantiasa
meningkatkan pengelolaan dan ukuran
bisnis. Makin lama makin mantap. Makin
lama makin besar.

Kuncinya adalah membangun sistem.
Sistem yang telah terbangun dengan baik
akan menjadikan Anda laluasa untuk
meninggalkan bisnis. semuanya tetap
bisa berjalan berjalan dengan baik.
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Ada beberapa hal penting sehubungan
dengan membangun sistem bisnis agar
siap ditinggal itikaf. Pertama, begitu
pasar perusahaan Anda rasakan
lumayan mapan, segera back up dengan
pembenahan sistem dan pencatatan
keuangan. Segera alokasikan dana yang
cukup untuk membiayai pencatatan yang
memadai sesuai akuntansi. Ini sangat
penting sebagai kontrol dari perjalanan
bisnis Anda. Dengan akuntansi yang
memadai Anda dapat mengetahui berapa
laba yang Anda raih dalam tiap periode.
Anda juga bisa melihat komponen-
komponen biaya yang dikeluarkan pada
tiap periode. Anda juga bisa membaca
trend perkembangan bisnis dari waktu
ke waktu. Akuntansi dapat pula
memberikan gambaran tentang
bagaimana prospek bisnis Anda ke depan
sebagai hasil dari tindakan atau
kebijakan bisnis pada saat ini.

Menyiapkan Keluarga

Dahulu ketika belum ada anak-anak,
saya itikaf bersama istri. Itu terjadi pada
tahun pertama pernikahan kami. Begitu
tahun kedua, suasananya sudah lain.
Mulai lahir si buah hati. Dengan kondisi
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seperti ini, menjadi tidak mungkin bagi
istri untuk turut serta beritikaf.

Alternatifnya tinggal dua. Saya “solider”
dengan istri dengan tidak ikut itikaf.
Atau “tega” meninggalkan istri sendirian
sibuk merawat si buah hati dan saya
“bersenang-senang” sendiri dengan Sang
Kholiq di masjid.

Setelah berdiskusi dengan istri, alternatif
terbaik yang dipilih adalah saya harus
tetap beritikaf dan istri merawat anak
anak dirumah.

Memang seolah olah tampak “tidak adil”.
Tapi inilah yang paling memungkinkan.
Oleh karena itu, dalam setiap itikaf,
orang yang paling banyak saya doakan
dengan berbagai doa kebaikan adalah
istri, ibunya anak-anak. Betapa tidak,
tanpa kerelaan dia untuk pontang-
panting mengurusi rumah dan anak
anak sendirian, mustahil saya bisa
beritikaf. Dan subhanallah, kerelaan
pengorbanan ini hingga ketika
menuliskan kalimat ini sudah
berlangsung selama 20 tahun karena
hingga saat ini masih ada si kecil



97

berumur 3 tahun yang belum bisa
ditinggalkan oleh ayah ibunya dalam
waktu lama. Memang, belakangan anak-
anak pun kadang-kadang diajak istri
datang ke masjid di malam hari. Tetapi
belum bisa ditinggal sepenuhnya untuk
beriktikaf full time.

Komitmen kami berdua tetap. Suatu saat
nanti ketika anak-anak sudah besar dan
bisa ditinggalkan dirumah untuk jangka
10 hari, saya dan istri akan kembali
“berlibur” di akhir ramadhan dengan
beritikaf berdua seperti pada tahun
pertama pernikahan kami. Kini, doa dan
airmata haru saja yang saya kirim
kepada istri tercinta disetiap penghujung
ramadhan di masjidnya yang mulia.

Cerita ini menunjukkan betapa
dukungan keluarga sangat urgen bagi
keikutsertaan dalam beritikaf.
Bagaimana dengan keluarga Anda? Bila
Anda beristri yang cukup “tangguh”
untuk ditinggal menyelesaikan sendiri
seluruh urusan rumah dan anak-anak,
Anda sangat beruntung. Anda tinggal
berangkat itikaf tahun depan.
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Bila tidak, proses untuk meyakinkan
keluarga dan mendidiknya mandiri tanpa
kehadiran Anda insyaallah sudah
merupakan bagian dari komitmen Anda
untuk beritikaf. Bila tahun ini berhasil,
Anda harus banyak bersyukur. Bila
belum, berusahalah terus agar tahun
depan bisa berhasil. Insya Allah usaha
Anda tidak akan dibiarkan oleh Zat yang
menguasai Anda dan keluarga Anda.

Inspiring Box 11 Mendadak...

Mendadak Janda

Suatu pagi di sebuah sungai di kabupaten Madiun
tahun 80-an. Waridin tengah asyik menusuk
nusukkan tombak bertangkai panjangnya ke
kedalaman sungai. Ia sedang memburu kura kura
sungai atau yang oleh masyarakt setempat disebut
bulus. Bila tepat sasaran, bulus akan tersangkut
pada mata tombak yang telah didesain khusus.
Waridinpun segera menarik tombaknya. Maka,
seekor buluspun siap dijual ke pasar.

Bulus adalah kehidupan Waridin. Dengan binatang
yang suka menyembunyikan kepala di balik batok
kerasnya inilah wahidin menafkahi keluarganya.
Tentu saja jangan membayangkan sebuah fasilitas
kehidupan mewah. Tetapi, untuk ukuran
masyarakat desa, Waridin sudah bisa dipandang
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eksis dengan profesinya. Ia adalah satu satunya
pemburu bulus di desa Kaliabu, Kecamatan
Mejayan, Kabupaten Madiun kala itu.

Desa Kaliabu Agustus 2009. Pada musim
kemarau seperti ini, sungai kering kerontang.
Tidak ada aliran air yang pada tahun 80-an
menjadi habitat bulus. Bulus pun telah punah.
Bagaimana waridin? Tentu sudah tidak lagi
berprofesi sebagai pemburu bulus. Segalanya
telah berubah. Tidak ada lagi rupiah dari bulus.

♦♦♦ 

Kediri akhir juni 2009. Seorang ibu, sebut saja
Fulanah, menghampiri saya sesaat setelah
selesai menyampaikan materi sebuah seminar.
Umurnya kira kira 40-an tahun. Ia bercerita tentang
suaminya yang baru meninggal dunia. Orang yang
selama ini menjadi penyangga seluruh kebutuhan
ekonomi dipanggil-Nya dalam usia yang relatif
muda. Usia dimana semua anak anak masih
butuh dana pendidikan yang tinggi.

Ditinggal suami tercinta tentulah sebuah kesedihan
mendalam. Bertahun tahun terbiasa hidup saling
berbagi dengan orang terkasih tiba tiba harus
hidup sendiri. Menanggung sendiri suka duka
kehidupan dengan beban membesarkan dan
mendidik buah hati yang masih kecil kecil. Biaya
pendidikan makin mahal. Sekolah berkualitas
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berlomba lomba menaikkan uang SPP. Tentu tidak
mudah.

Beban ekonomi terasa sangat berat.
Penyebabnya, selama suaminya masih ada,
Fulanah sepenuhnya berkutat dengan urusan
dalam. Mencuci baju, memasak, mencuci piring,
dan menyapu adalah rutitinitas hidupnya.
Pekerjaan domestik. Semua kebutuhan finansial
diperoleh dari sang suami. Istri bertugas
mengolah pendapatan suami untuk keperluan
keluarga sehari hari.

Fulanah minta saran tentang bagaimana harus
menghadapi kehidupan selepas kepergian suami
tercinta. Membesarkan akan anak anak dan
mendidiknya hingga mandiri. Berperan sebagai ibu
sekaligus sebagai bapak. Mengasuh sekaligus
memenuhi keburuhan nafkah untuk buah hati
tercintanya.

♦♦♦ 

Pembaca yang antusias, kisah Waridin si pemburu
bulus memberikan gambaran kepada kita tentang
perubahan dalam kehidupan. Sesuatu yang selalu
terjadi dan terjadi. Tidak ada yang abadi dalam
kehidupan kecuali perubahan. Segalanya selalu
bergerak. Dan….perubahan perubahan itu tidak
jarang mengandung konsekuensi finansial yang
besar.
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Coba kembali putar memori Anda pada tahun
sekitar 80-an. Ketika itu, mesin ketik adalah alat
wajib bagi setiap kantor. Keahlian mengetik adalah
syarat mutlak bagi seorang calon karyawan. Kini
coba Anda lihat kantor kantor manapun. Masihkah
Anda menemukan mesin ketik disana? Lihat pula
para calon karyawan, masihkah mereka ditanya
tentang keahlian mengetik?

Semuanya telah berubah. mesin ketik digantikan
oleh komputer. Keahlian mengetik tidak
dibutuhkan lagi. Yang dibutuhkan adalah keahlian
mengoperasikan komputer. Dulu seorang
karyawan mutlak harus bisa mengetik. Kini yang
dibutuhkan adalah keahlian komputer.
Lalu….kemana pabrik mesin ketik? Kemana
larinya para pebisnis mesin ketik? Kemana
perginya lembaga lembaga kursus mengetik?

Maka, kematian suami bagi Bu Fulanah
sebenarnya adalah bagian dari dinamika
kehidupan. Dia lah yang menciptakan kehidupan
dan kematian untuk menguji siapakah yang terbaik
amal perbuatanya. Kandungan ayat kedua dari
surat Al Mulk ini menggambarkan kehidupan dan
kematian sebagai sebuah dinamika hidup.
Kehidupan dan kematian diciptakan-Nya sebagai
sebuah ujian.

Ada dua hal yang harus kita perhatikan terhadap
perubahan. Yang pertama, mungkin kita sedang
menjalani kehidupan yang masih datar. Berada
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dalam suasana kehidupan seperti yang diarasakan
Waridin bulus pada tahun 80-an. Kehidupan
normal.

Bila kita berada pada kondisi seperti ini, jangan
pernah lengah. Sadarlah bahwa “sungai” Anda
bisa mengering. Sadarlahh pohon demi pohon
mulai ditebang. Sadarlah bahwa pipa demi pipa
ditanam sebagai sumur bor untuk menguras air
tanah. Suatu saat mata air akan habis. Sungai
akan mengering.

Maka, pada masa seperti ini kita tidak boleh
lengah. Ibarat waridin, Anda tidak boleh
menghabiskan seluruh pendapatan dari berburu
bulus. Sebagian harus menjadi cadangan. Dengan
cadangan inilah sewaktu waktu bila perubahan
benar benar terjadi, masih ada sisa kekuatan
untuk beralih profesi. Uang yang ada bisa menjadi
modal bagi perubahan profesi.

Andai saja Anda pengusaha mesin ketik pada
tahun 80-an, Anda harus memiliki cadangan yang
kemudian bisa Anda gunakan untuk membangun
usaha komputer. Keahlian mesin dan modal yang
dikumpulkan dari bisnis mesin ketik dimanfaatkan
untuk merintis bisnis komputer sebagai peralihan.
Bisnis baru.

Yang kedua, mungkin Anda telah dan sedang
berada dalam kondisi peralihan. Anda mengalami
seperti apa yang dialami Waridin saat sungai
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mengering. Anda mengalami seperti pengalaman
Bu Fulanan saat tiba tiba suami pergi. Mendadak
janda. Andai saja telah bersiap mental maupun
finasial, Anda akan dengan mudah menghadapi
perubahan. Tetapi, bagaimana kalau selama ini
sama sekali belum ada persiapan?

Resepnya sederhana. Bersyukur. Dalam kondisi
seperti apapun, tentu Anda masih memiliki
sesuatu. Dalam kasus bu Fulanah misalnya, ia
masih memiliki rumah. Ia juga masih sangat
beruntung pernah bersuami. Banyak orang yang
sampai seumur bu Fulanan masih belum dikaruniai
rumah. Banyak juga yang belum dikaruniai rezeki
berupa suami. Maka….jangan mengeluh terhadap
apa yang tidak ada. Fokuslah dengan apa yang
ada.

Orang yang tidak punya rumah dan sama sekali
belum pernah bersuami saja bisa hidup. Bu
Fulanah memiliki banyak kelebihan. Rumah bisa
dimanfaatkan untuk mulai membuka usaha kecil
kecilan. Relasi suami bisa menjadi pasar bagi
usaha yang baru dirintis. Anak anak bisa
membantu mengurusi usaha yang mulai dirintis.

Usaha apa? Cari yang paling mungkin dan paling
disukai. Andai saja bu Fulanah hobi masak, ia bisa
mulai usaha kue kecil kecilan. Kantor tempat
suami bekerja bisa menjadi pasar yang bagus.
Anak anak bisa membantu mengerjakan proses
produksi.
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Beratkah? Tidak ada permulaan yang ringan.
Tetapi, bila dijalani degan hati senang, yang berat
pun akan terasa ringan. Hari demi hari terus
berjalan. Masa masa permulaan akan segera
berlalu. Suatu saat segalanya akan menjadi biasa.
Dengan ketekunan dan kerja keras, yang biasa
akan berubah menjadi prestasi. Tetapi tentu tidak
boleh lupa bahwa segalanya bisa berubah lagi.
Dalam kondisi berprestasi, seseorang harus siap
terhadap perubahan berikutnya. Anda bagaimana?

Tulisan ini pernah dimuat di majalah Yatim, terbit
di Surabaya

Memilih masjid

Untuk ibadah yang sangat spesial ini,
tentu saja Anda harus menyiapkannya
secara spesial pula. Salah satu persiapan
itu adalah pemilihan masjid. Berikut ini
adalah beberapa kriteria praktis yang
dapat membantu Anda untuk dapat
beri’tikaf dengan sebaik-baiknya. Kriteria
ini ditentukan berdasarkan pengalaman
dan pengamatan praktis penulis.

Pertama, masjid harus digunakan untuk
sholat jum’at dan sholat jamaah lima
waktu. Dengan kriteria ini, Anda tidak
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perlu mengorbankan waktu i’tikaf Anda
yang sangat berharga hanya untuk
mencari tempat sholat jum’at. Anda juga
tidak perlu mengorbankan salah satu
ibadah yang juga sangat penting yaitu
ibadah sholat lima waktu secara
bejamaah dan tepat waktu.

Kedua, ada pedagang makanan yang
terjangkatu tanpa keluar dari masjid.
Pada malam hari, di sekitar kita biasa
ada pedagang makanan seperti mie
goreng atau nasi goreng, bakso, soto,
tahu campur, sate, atau sejenisnya.
Upayakan agar masjid tempat Anda
beri’tikaf memungkinkan Anda untuk
memanggil pedagang makanan tanpa
keluar dari masjid. Begitu Anda panggil,
pedagang akan siap mengantarkan
makanan yang Anda pesan ke masjid.

Ketiga, menyediakan buka puasa
bersama. Di kota Anda tentu saja banyak
masjid yang setiap hari sepanjang bulan
ramadhan menyediakan buka besama
berupa nasi bungkus. Ini akan sangat
memudahkan Anda untuk tidak perlu
terlalu repot memikirkan masalah
makanan. Apalagi pedagang makanan
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yang berjualan sekitar saat berbuka
puasa memang tidak banyak.

Keempat, tersedianya kamar mandi di
kompleks masjid. Urusan mandi
walaupun kelihatannya sepele menjadi
begitu megganggu kekhusukan dan
suasana yang telah terbangun selama
i’tikaf manakala Anda harus keluar dari
kompleks masjid. Keutuhan waktu
selama sembilan atau sepuluh hari akan
terganggu. Tentunya juga akan sangat
menggaggu akumulasi kekhusukan yang
Anda bangun.

Kelima, ketertutupan ruangan. Perlu
Anda sadari bahwa Anda akan tinggal
selama sembilan atau sepuluh hari di
dalam masjid. Bila ruangan masjid begitu
terbuka sehingga angin dengan bebas
bertiup ke ruangan masjid, sulit bagi
Anda untuk tetap dalam kondisi prima
selama i’tikaf. Oleh karena itu, untuk
keperluan ibadah yang satu ini Anda
perlu memilih masjid yang cukup
tertutup sehingga bisa menghindarkan
orang yang berada di dalamnya dari
tiupan angin yang bisa mengganggu
stamina dan kesehatan.
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Keenam, masjid tidak banyak memiliki
acara pada akhir ramadhan. Acara
seperti ceramah agama dan sejenisnya
sebenarnya sangat bermanfaat untuk
meningkatkan pemahaman keislaman
dan keimanan seseorang. Tetapi, bila
dilakukan pada hari-hari i’tikaf
ramadhan, keadaannya bisa terbalik.
Acara semacam ini justru mengganggu
kekhusukan i’tikaf. Ingat, i’tikaf adalah
acara pribadi antara Anda dengan sang
Pencipta. Bukan waktunya untuk
mendengarakan ceramah, sebagaimana
juga nabi yang menghentikan acara
ta’lim pada hari-hari terakhir ramadhan.

Ketujuh, masjid harus di dalam kota. Ini
terkait dengan ibadah bagi musyafir yang
banyak mendapatkan keringanan.
Karakter ibadah seorang musyafir
berbeda bahkan bertolak belakang
dengan seorang mu’takif, seorang yang
beri’tikaf. Seorang musyafir
meninggalkan seluruh sholat sunahnya
kecuali sholat tahajud dan sholat qoblal
subuh, sedangkan seorang mu’takif
memperbanyak sholat sunnah. Bahkan
sholat shunnah merupakan ibadah yang
seolah memberi stamina baru bagi
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seorang mu’takif yang telah beberapa
saat membaca qur’an dan mungkin mata
atau bibir mulai letih. Sholat akan
meberikan energi baru.

Bila Anda seorang mushafir sekaligus
seorang mu’takif, akan terjadi dilema.
Satu sisi Anda mengqoshor solat wajib
dan meminimisasi sholat shunah, disisi
lain Anda dituntut untuk mengisi waktu
secara penuh untuk ber-taqorub ilallloh,
mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Inspiring Box 12 Nraktir...

Nraktir Yuk!

Medan Akhir Pebruari 2010. Malam itu adalah
malam santai. Agenda acara utama sudah selesai.
Besoknya sholat subuh sudah harus di bandara
untuk memastikan bahwa saya tidak tertinggal
pesawat terpagi menuju kampung halaman di
Surabaya.

Dalam suasana santai di luar kota, yang paling
nikmat adalah wisata kuliner. Seorang kawan yang
orang Medan menawarkan menu khas kotanya.
Kerang rebus. Bersama beberapa kawan malam
itu saya menikmati kerang besar besar
dihidangkan maasih bersama cangkangnya. Bulu
tipis menempel pada bagian luar cangkang besar
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besar itu. Jauh lebih besar dari pada kerang tidak
berbulu yang seama ini saya jumpai di Surabaya
kota tempat tinggal saya.

Benar benar menikmati kerang. Tanpa nasi. Tanpa
lontong. Murni kerang. Satu piring kerang dengan
bumbu khas medan terlahap. Tawaran untuk
nambah seporsi lagi pun saya terima. Demikian
juga kawan kawan serombongan. Bahkan setelah
porsi kedua habis, kawan kawan masih
bersemangat untuk menambah porsi ketiga.
Bahkan ada yang keempat.

Begitu selesai, seorang kawan medan pun
mengeluarkan dompet dan membayar semuanya.
Posisisi saya sebagai tamu. Maka saya pun
memberi kesempatan kepada tuan rumah untuk
membayarinya. Mentraktir saya. Menjamu tamu
sebagaimana yang diajarkan rasulullah SAW.

♦♦♦ 

Medan Akhir Maret 2010. malam itu malam santai
juga. Acara pokok telah terselesaikan di siang hari.
Agendanya santai mempersiapkan acara
keesokan harinya. Maka… wisata kuliner adalah
penyegaran tersendiri.

Karena bulan lalu saya pernah diajak wisata
kuliner oleh kawan medan, segeralah saya
menawarkan kepada kawan kawan serombongan
dari Surabaya dan Jakarta. Kerang Rebus! Kerang
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bulu besar besar direbus dan dihidangkan dengan
sambal khas medan. Persis seperti yang saya
nikmati bulan lalu.

Kawan kawan pun menikmati kerang dengan
lahap. Kerang yang baru dikeluarkan dari panci
perebus memberikan suasana khas. Aroma
kelezatan terpancar dari uap air kerang dari piring.
Di balik cangkan kerang yang telah terbuka,
daging kerang warna kemerahan mengundang
selera. Satu piring tidak cukup. Piring kedua pun
dilahap. Benar benar nikmat.

Begitu semua puas, saya pun segera
membayarnya. Enam puluh satu ribu rupiah untuk
8 porsi kerang dengan minuman jeruk hangat dan
juice wortel. Kali ini saya yang membayar. Sayalah
yang kali ini menjadi “tuan rumah” bagi kawan
kawan serombongan. Saya yang punya ide.

♦♦♦ 

Anda yang muslim tentu tidak asing dengan
tempat yang namanya masjid. Bagi yang ingin
meneladani nabi, lima kali Anda akan ke masjid
untuk sholat berjamaah. Menghadap Ilahi dengan
segala ketundukan tidap tiba waktu sholat. Sebuah
kenikmatan yang tidak semua orang bisa
merasakannya.

Bukan hanya sholat lima waktu. Tiap jum’at Anda
muslim yang laki laki diwajibkan sholat jum’at.
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Untuk ibadah mingguan ini, masjid masjid akan
makin penuh jamaah. Bahkan pada masjid masjid
tertenju jamaahnya bisa memludak. Sampai
sampai harus memasang tenda untuk tambahan
peneduh bagi jamaah yuang tidak tertampung di
dalam ruangan yang ada.

Ada satu hal yang menarik untuk didiskusikan
terkait dengan pelayanan jamaah masjid: aspek
keuangan. Masjid masjid megah yang menghiasi
berbagai penjuru tentu dibangun dengan dana
yang tidak sedikit. Dalam hitungan kasar,
bangunan dengan luasan satu meter persegi
membutuhkan dana sekitar Rp 2,5 juta. Satu meter
persegi kira kira cukup untuk sholat berjamaah
satu orang. Maka, untuk menyediakan masjid yang
menampung 100 jamaah misalnya, dibutuhkan
dana paling tidak Rp 250 juta. Untuk majid yang
lebih besar yang mampu menampung 1000
jamaah, dibutuhkan dana sekitar Rp 2,5 milyar. Ini
kelas masjid standar. Kalau masjidnya mewah,
harganya bisa menjadi Rp 3,5 juta per meter
persegi.

Tentu bangunan saja tidak cukup. Masjid
membutuhkan biaya operasional. Yang pertama
harus dibayar tentu adalah air dan listrik. Dua
kebutuhan ini mutlak bagi sebuah masjid. Anda
tidak bisa sholat kecuali berwudlu terlebih dahulu.
Wudlu membutuhkan air. Air tidak bisa mengalir ke
kran wudlu kecuali ada pompa yang digerakkan
dengan listrik. Inilah kebutuhan asasi para jamaah
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yang harus ada pada setiap masjid. Semuanya
harus dibayar.

Cukupkah dengan air dan listrik? Tidak! Masjid
perlu dijaga kebersihan dan kesuciannya. Debu
debu yang menempel di jendela kaca perlu dilap.
Kotoran yang terbawa oleh kaki jamaah di lantai
masjid perlu dipel. Lumut yang tumbuh di saluran
air masjid perlu dibersihkan. Kamar mandi yang
bau perlu dibersihkan. Semuanya membutuhkan
tenaga. Itupun tidak bisa dikerjakan sambil lalu.
Perlu tenaga yang secara khusus didedikasikan
untuk kebersihan masjid.

Urusan kebersihan tidak berhenti di situ. Ada hal
hal yang tidak bisa diselesaikan oleh pegawai
kebersihan masjid. Menguras septic tank WC
misalnya. Untuk urusan seperti ini masjid harus
mendatangkan mobil tanki penyedot WC. Tentu
dibutuhkan biaya untuk keperluan ini.
Keterlambatan menyedot akan berakibat sangat
mengganggu kenyamanan jamaah.

Bukan hanya itu, bangunan masjid juga akan
mengalami keausan. Untuk memperbaikinya tentu
tidak bisa dilakukan oleh petugas kebersihan
masjid. Perlu memanggil tukang dan membeli
material. Tentu ini juga biaya ekstra.

Yang saya tulis di atas adalah tentang aspek fisik
kebutuhan dana masjid. Masih ada lagi aspek lain.
masjid yang tidak mempunyai imam dan muadzin



113

tetap akan kesulitan menjaga ketepatan waktu
dalam adzan sholat lima waktu. Maka, dibutuhkan
muazin dan imam tetap. Bahkan ada masjid yang
iman tetapnya tidak hanya satu dengan kualitas
bacaan yang sangat bagus. Ini tentu saja juga
membutuhkan dana.

♦♦♦ 

Dua kisah tentang kerang medan memberi saya
peran yang berbeda. Yang pertama saya ditraktir.
Yang kedua saya mentraktir. Bertolak belakang.
Pertama yang menikmati kerang yang lezat tanpa
mengeluarkan uang sepeserpun. Kedua saya
membayar bukan hanya untuk kerang yang saya
nikmati. Tetapi juga untuk kerang yang dinikmati
kawan kawan. Berperan yang berbeda untuk
sebuah persahabatan.

Makan bersama sebagai perekat persahabatan
membutuhkan biaya. Siapa yang
menanggungnya? Bisa siapa saja yang tergabung
dalam tali persahabatan. Dalam cerita kerang, bisa
saya atau sahabat sahabat saya. Bergiliran
menyesuaikan dengan kondisi yang ada.

Apa hubungannya dengan baiya pembangunan
dan pengelolaan masjid? Kurang lebih kondsinya
sama. Untuk bisa menjadi tempat ibadah
sebagaimana yang diajarkan dalam Islam, masjid
butuh biaya yang tidak sedikit. Mulai
pembangunan gedungnya, perawatannya,



114

pegawainya, muazin tetapnya, imam tetapnya,
listriknya, airnya, dan sebabagainya. Inilah biaya
yang harus ditanggung.

Siapa yang menanggungnya? Bisa siapa saja
yang punya kepedulian. Maka, ketika Anda sholat
jamaah dan memanfaatkan fasilitas masjid, ada
dua kemungkinan posisi yang bisa Anda perankan.
Pertama mungkin Anda “ditraktir” oleh orang lain.
Anda tidak membayarnya tetapi bisa menikmatinya
karena ada orang lain yang membayarinya. Persis
sepeerti cerita pertama tentang kerang di medan
pada bagian awala tulisan ini.

Atau, kemungkinan kedua, Anda bias berperan
sebagai pihak yang “mentraktir” orang lain. persis
seperti contoh kerang pada bulan maret 2010 di
atas. Anda mengeluarkan uang infaq kepada
masjid melebihi dari apa biaya atas fasilitas yang
Anda pakai. Ketika seperti ini, Anda berarti sedang
mentraktir para jamaah lain.

Sebernarnya ada kemungkinan ketiga, Anda
membayar sendiri persis sesuai dengan fasilitas
yang Anda gunakan dari masjid. Anda hitung
seluruh biaya yang dibutuhkan untuk membangun
dan merawatnya. Lalu Anda hitung berapa jamaah
yang memakainya lengkap dengan berapa lama
pemakainnya. Setelah itu dengan matematika
yang sedikit rumit Anda bisa mentukan berapa
persisnya biaya yang Anda butuhkan. Hitungan
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seperti ini tentu tidak gampang disamping memang
juga tidak ada perlunya.

Maka, saran saya, jangan jadi orang yang kemana
mana “ditraktir”. Tidak suka “mentraktir” jamaah
lain. Traktiran inilah yang nanti akan menjadi
simpanan Anda untuk ganti “ditraktir” oleh
Arrohman Arrohim di alam sana. Nraktir yuk!
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Peralatan dan
Perbekalan
Berikut ini akan diuraikan perbekalan
yang diperlukan untuk beri’tikaf full
time. Semua berdasarkan pengalaman
penulis.

Mushaf Al Quran

Yang jelas, Anda perlu membawa mushaf
al-Quran. Jangan sembarangan
membawa mushaf. Anda harus
membawa mushaf dengan ukuran dan
tulisan yang mudah dibaca dan tidak
cepat melelahkan. Berdasarkan
pengalaman, seorang yang beritikaf
secara efektif dapat menyelesaikan
pembacaan al-Quran sebanyak sepuluh
juz setiap hari. Dengan demikian, Anda
perlu memilih al-Quran yang kalau
dibaca sekali duduk sebanyak satu juz,
mata Anda tidak terasa lelah. Setengah
jam untuk satu juz.

Sajadah

Karena Anda sehari hari tinggal dimasjid,
Anda perlu tidur. Di rumah Anda tidur
dengan kasur dan mungkin ruangan ber
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AC. Di masjid tentu saja tidak ada kasur
apa lagi AC. Anda tidur di lantai masjid
seadanya.

Satu sisi, Anda harus mengamankan
kesehatan diri. Artinya, Anda harus
menyiapkan alas tidur seperlunya
sedemikian hingga Anda dapat tidur
dengan aman. Dapat beristirahat tanpa
ketakutan akan diserang masuk angin.

Harus ditekankan bahwa alas tidur yang
harus Anda bawa adalah seadanya.
Jangan berlebihan misalnya dengan
membawa kasur pegas ke masjid.
Bolehlah misalnya membawa kasur lipat
yang tipis.

Sisi lain, dengan membawa alas tidur,
Anda akan turut menjaga kebersihan
masjid. Pada saat tidur kita tidak bisa
mengontrol diri. Yang paling sering
terjadi, penyakit orang tidur adalah
keluarnya air liur atau orang jawa
menyebutnya ngiler. Kalau Anda
termasuk orang seperti ini, membawa
alas tidur adalah mutlak wajib agar
keberadaan Anda di masjid tidak
mengganggu jamaah masjid lain yang
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hendak sholat karena terganggu bau
tidak sedap air liur Anda.

Atau kalaupun bukan air liur, terkadang
dalam tidur kita berkeringat. Apalagi bagi
Anda yang di rumah biasa tidur dengan
ruang ber AC dan dikantor pun selalu ber
AC. Membawa alas tidur akan mencegah
keringat Anda mengotori lantai atau
karpet masjid. Prinsipnya jangan
mengganggu …!

Lalu apa fungsi sajadah. Ini pengalaman
pribadi. Setiap itikaf saya selalu
membawa sajadah besar. untuk apa?
Yang jelas bukan untuk alas sholat. Saya
termasuk orang yang di percaya pada
pengurus masjid sedemikian hingga
sholat saya cukup di lantai atau karpet
yang telah dijaga kebersihannya oleh
para pengurus masjid melalui petugas
kebersihannya.

Saya juga tidak suka sholat jamaah
memakai sajadah karena sering kali
menjadi penghambat untuk lurus dan
rapatnya barisan. Bahkan kalau ditengah
waktu sholat ada yang membatalkan
sholatnya karena suatu sebab (kentut
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mungkin) kita akan sulit bergegas
mengisi shaf yang lowong gara-gara
disana sini dipasang sajadah. Seolah-
olah sudah dikapling-kapling.

Saya membawa sajadah besar untuk
keperluan alas tidur. Praktis. Tidak perlu
harus nampak norak membawa alat tidur
khusus. Cukuplah sajadah yang lebar.

I’tikaf Modern: Bawa Lap Top

Ini pengalaman pribadi. Sehubungan
dengan pekerjaan saya yang banyak
berhubungan dengan tulis-menulis,
laptop adalah alat kerja yang sangat
penting. Ibarat cangkul bagi seorang
petani. Nyaris seluruh file pekerjaan ada
di laptop.

Membawa laptop ke masjid ketika itikaf
mungkin akan dapat mengurangi
konsentrasi beribadah. Demikian pula
saya dahulu menganggap begitu. Sampai
suatu saat saya mencoba membawa
laptop dan saya merasakan justru laptop
sangat mendukung suasana yang
kondusif saat i’tikaf.
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Pengalaman ini saya rasakan, sekali lagi,
sebagi orang yang pekerjaan
kesehariannya tidak bisa dipisahkan dari
komputer. Bagi Anda yang kondisinya
kerjanya seperti yang saya alami, saya
rasa membawa laptop bisa sangat
bermanfaat.

Begini ceritanya, salah satu jadual yang
saya rasakan paling berat diantara 24
jam i’tikaf adalah menjaga agar jangan
tertidur selepas sholat shubuh hingga
waktu dhuha. Ini adalah waktu makruh
tidur. Kalau sepanjang waktu ini Anda
pakai untuk membaca al-Qur’an, waktu
yang hampir 1,5 jam ini akan bisa
menghabiskan tiga juz. Tapi harus Anda
ingat bahwa semalaman Anda telah
membacanya berjuz-juz sehingga mata
juga sudah sangat lelah. Suara juga
mungkin sudah serak serak basah. Oleh
karena itu, biasanya saya hanya
membaca satu juz. Masih banyak waktu
yang tersisa untuk menuju dhuha.

Tanpa membawa laptop, saya sering kali
tertidur sebelum waktu dhuha tiba dan
akhirnya melanggar waktu-waktu
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makruh tidur. Tentu ini tidak baik bagi
kesempurnaan i’tikaf.

Laptop adalah solusi. Begitu selesai wirid
pagi dan membaca qur’an sekitar satu
juz, waktu yang tersisa sekitar 1 jam
sangat menarik dimanfaatkan dengan
mengutak atik file di laptop. Karena salah
satu pekerjaan penting saya adalah
menulis, inilah yang saya kerjakan. Di
laptop saya terdapat banyak file buku
yang menunggu untuk diselesaikan.
Salah satunya adalah yang sekarang
sedang Anda baca. Buku ini banyak
terkerjakan pada saat saya itikaf.
Bukunya pun tentang i’tikaf. Klop.

Bila Anda bukan penulis, beberapa
pekerjaan menarik bisa Anda kerjakan
dengan laptop. Salah satunya adalah
perencanaan karir atau bisnis setahun
kedepan. Pasca itikaf sampai itikaf tahun
depan. Anda bisa menuliskan poin-poin
penting program yang akan Anda capai
untuk nanti dicetak dan ditempel di
ruang kerja Anda. Agar Anda senantiasa
ingat dan berkomitmen kuat untuk
mengerjakannya.
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Tentu saja jangan lupa bahwa salah satu
program yang harus Anda tulis besar-
besar adalah bagaimana menjaga kondisi
spiritual atau ruhiah Anda sedemikian
hingga puncaknya adalah bisa kembali
beri’tikaf tahun depan.

Bawa handphone?

Bahwa Rasulullah SAW beritikaf tanpa
membawa handphone, itu Anda pasti
percaya. Bagaimana membawa
handphone kalau pada saat itu memang
belum ada handphone. Bahkan ketika itu
teknologi listrikpun belum ada. Masjid
pada saat itupun belum ada penerangan
listrik seperti saat ini.

Nah, ketika kini teknologi telah
berkembangan sedemikian rupa,
bagaimana kita menyikapi perkembangan
teknologi dalam beritikaf? Haruskah kita
membawa handphone?

Saudara sekalian, tujuan i’tikaf pada
dasarnya adalah untuk mendekatkan diri
secara individu kepada Tuhan yang
menguasai hari pembalasan. Pertanyaan
yang penting, apakah dengan alat yang
kita bawa serta ke masjid untuk
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beritikaf, kita bisa lebih mendekat
kepada Allah? Atau paling tidak alat
tersebut dapat membantu kita untuk
meningkatkan penggunaan hari hari
i’tikaf untuk lebih mendekat kepada
Allah?

Berdasarkan sikapnya terhadap telepon,
kita bisa membagi orang menjadi dua
kelompok. Pertama, kelompok yang
mengharapkan ditelepon. Kelompok ini
senang sekali bila menerima telepon.
Menerima telepon berarti prospek.
Menerima telepon berarti menambah
peluang. Menerima telepon adalah salah
satu jalan rezeki.

Kelompok yang seperti ini disarankan
untuk tetap membawa telepon.
Tujuannya adalah agar jangan sampai
itikaf yang dilakukan untuk
mendekatkan kepada Allah terasa
sebagai pengganggu dari proses kerja
keseharian.

Bagi orang yang tidak menyukai amalan
itikaf, bila Anda termasuk kelompok
pertama ini, bisa jadi Anda akan diolok-
olok manakala Anda gagal mencapai
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target pekerjaan. Anda diperolok dengan
mengambing hitamkan itikaf.

Anda yang termasuk kelompok ini tetap
disarankan membawa dan menyalakan
handhpone untuk menjawab telepon
masuk dan menjelaskan kepada para
penelepon bahwa Anda sedang dalam
ibadah itikaf. Anda memerlukan
konsentrasi penuh sedemikian hingga
tidak bisa keluar dari masjid. Oleh
karena itu bila penelepon mengajak
pergi kesana kemari untuk meninggalkan
masjid, Anda bisa menolaknya dengan
halus. Tentu dengan argumentasi dan
persuasi yang kuat.

Kelompok kedua adalah mereka yang
karena posisi tertentu dalam hubungan
kerja atau bisnis, menjadikan mereka
sangat selektif dalam menerima telepon.
Kalau ia terbuka, bisa jadi seharian ia
akan menerima telepon yang belum tentu
bermanfaat baik bagi dirinya maupun
bagi orang yang meneleponnya. Untuk
orang seperti ini, disarankan untuk tidak
membawa handphone.
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Namun demikian, dengan tidak
membawa handphone, akses dengan
keluarga di rumah juga menjadi
terputus. Oleh karena itu yang lebih
tepat adalah dengan membawa handpone
tetapi tidak dinyalakan kecuali ketika ia
sedang menghendaki untuk menelepon.

Pada saat telepon dimatikan, Anda yang
termasuk kelompok seperti ini bisa
memanfaatkan menu divert yang akan
mengalihkan panggilan handphone Anda
ke rumah atau nomor lain yang bisa
mewakili Anda menerima telepon.
Titipkan pesan bahwa Anda sedang
beritikaf dan sedang membutuhkan
waktu konsentrasi sehingga untuk
sementara tidak bisa dihubungi.

Pada prinsipnya, handphone adalah
sebuah alat komunikasi yang netral.
Pada saat i’tikafpun Anda sebenarnya
tetap memiliki waktu-waktu “senggang”
dari aktifitas dzikir, sholat, tilawah al
Quran dan aktifitas sejenisnya. Katakan
Anda membaca al Quran sebanyak satu
juz yang kira-kira akan memakan waktu
30 menit. Mata terasa lelah. Anda juga
cukup lelah setelah duduk serius



126

memegang mushaf al Qur’an. Pada saat
seperti ini, Anda dapat beristirahat
sambil beberapa saat sambil
memanfaatkan handphone untuk
menelepon, mejawab telepon, mengirim
SMS atau menjawab SMS. Sambil
menyelam minum air. Sambil beristirahat
menghubungi relasi.

Apalagi Anda beritikaf pada saat hari-
hari menjelang idul fitri. Dengan
demikian, tentu saja biasanya akan
banyak SMS yang datang ke nomor Anda
mengucapkan selamat idul fitri. Tentu
Anda harus menjawab SMS seperti ini.
Bahkan Anda juga perlu mengirim
ucapan selamat idul fitri kepada teman,
relasi dan siapapun yang Anda anggap
penting untuk diperhatikan dan
dibesarkan hatinya dengan dikirimi
ucapan selamat idul fitri.
Kesimpulannya…. Anda tetap perlu
membawa handphone.

Uang

Sebenarnya perbekalan yang satu ini
sudah tidak perlu dibahas. Toh
kemanapun pergi biasanya Anda selalu
memiliki persediaann uang kas yang
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cukup. Cukup untuk menanggulangi
kebutuhan mendadak.

Persiapan uang adalah bagian dari
persiapan dan komitmen untuk tidak
meninggalkan masjid untuk urusan
urusan sepele. Kalau Anda tidak
membawa uang yang cukup, bisa jadi
Anda harus pulang kerumah atau pergi
ke ATM hanya untuk mengambil uang.
Sesuatu yang sangat tidak tepat.

Berapa yang harus dibawa? Relatif.
Tergantung kebiasaan Anda dalam
berbelanja. Namun demikian, minimum
Anda harus membawa uang kas untuk
keperluan membeli makan dan uang
transport pulang dari masjid. Uang
makan adalah sehari dua kali makan
(buka dan sahur) dikalikan 10 hari. Uang
transport perkirakan dengan uang taksi
dari masjid tempat itikaf Anda menuju
rumah. Mengapa harus taksi? Karena
pada malam hari raya kendaraan selain
taksi sudah jarang. Jarang sekali ada
angkutan kota reguler yang bisa
menjangkau sudut sudut kota pada
malam takbir hari raya.
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Perbekalan

Perbekalan juga memiliki arti penting
bagi suksesnya i’tikaf Anda. Dengan
perbekalan yang memadai, kekhusukan
i’tikaf Anda tidak akan terganggu dengan
hal-hal sepele yang semestinya bisa
dihindari dengan perbekalan yang baik.

Pertama, Anda perlu peralatan
kebersihan diri seperti sabun, sampo,
pasta gigi, sikat gigi, dan sabun cuci.
Perkirakan kebutuhan Anda selama
sepuluh hari dan bawalah sejumlah yang
Anda butuhkan.

Kedua, Anda perlu makanan cadangan
sedemikian hingga bisa digunakan
sebagai makan sahur bila Anda tidak
menemukan pedagang makanan yang
berjualan pada malam hari. Terutama
pada hari-hari terakhir menjelang idul
fitri, biasanya pada pedagang sudah pada
pulang mudik. Anda akan sulit
mendapatkan makan sahur.
Permasalahan ini akan cukup teratasi
bila Anda membawa makanan berkadar
energi tinggi seperti kurma atau biskuit
jenis tertentu. Anda juga perlu membawa
susu yang siap diminum untuk
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mempertahankan stamina selama Anda
begadangan sepuluh hari penuh.

Makanan cadangan haruslah makanan
awet. Sebagai contoh Anda bisa
membawa kurma. Disamping makanan
yang disukai nabi, kurma adalah
makanan awet yang kadar energinya
tinggi. Dengan demikian, walaupun Anda
hanya makan beberapa biji kurma ketika
makan sahur, Anda tidak perlu khawatir
akan kelaparan dan lemas pada siang
harinya

Ketiga, Anda perlu membawa minuman
penjaga stamina. Yang saya maksud
bukanlah minuman kesehatan yang
banyak diiklankan seperti Extra Joz,
Kratingdaeng, Kukubima atau
sejenisnya. Minuman seperti ini tidak
tepat dikonsumsi apalagi oleh orang
yang itikaf seperti Anda.

Yang saya maksud minuman penjaga
stamina adalah susu atau madu atau
mungkin keduanya. Pengalaman saya,
bangun sepanjang malam walaupun
kelihatanya pekerjaan sepele tapi kalau
dilakukan terus-menerus selama
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sembilan malam berturut-turut akan
cukup menurunkan stamina. Bahkan
menjaga agar diri tetap terjaga sepanjang
malam justru membutuhkan energi yang
lebih banyak dari pada bekerja pada
siang hari. Apalagi kalau Anda tidak
biasa begadangan dalam aktivitas
pekerjaan sehari-hari. Oleh karena itu,
keberadaan minuman penjaga stamina
menjadi sangat penting.

Anda tidak harus sibuk memikirkan
bagaimana menyimpan dan
menghidangkan susu atau madu. Kini
banyak tersedia di toko susu kemasan
yang sudah siap minum dan tahan lama.
Karena Anda akan itikaf sembilan atau
10 hari, belilah susu sebanyak 10 botol.
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I’tikaf dari Menit ke
menit
Seharian di masjid selama sepuluh hari?
Apa saja yang dikerjakan? Pada bagian
ini saya akan mengajak Anda untuk
membicarakan bagaimana Anda mengisi
detik demi detik i’tikaf Anda selama 24
jam tanpa henti. Yah, kenyataannya
Anda memang harus mengkreasi aktifitas
yang menyenangkan sekaligus sesuai
dengan tuntunan Rasulullah SAW dalam
mengisi hari-harinya di masjid.

Anda masuk masjid dan memulainya
dengan aktifitas sholat subuh berjamaah
pada hari ke dua puluh satu Ramadhan.
Bila Anda telah terbiasa sholat jamaah di
masjid, sholat subuh ini tetap dikerjakan
sebagaimana sholat-sholat yang lain.

Bada Shubuh sampai dhuha

Selepas shubuh sampai dhuha adalah
waktu makruh untuk tidur. Oleh karena
itu Anda harus menjaga ritme aktivitas
hingga Anda bisa terjaga sampai tiba
waktu dhuha.
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Begitu sholat shubuh usai, sebagaimana
biasa Anda bisa berdzikir dengan dzikir
sebagaimana yang biasa Anda lakukan.
Anda misalnya juga bisa membaca dzikir-
dzikir pagi petang seperti yang
dikumpulkan oleh Hasan Al Banna
dalam wirid al ma’tsurotnya.

Setelah itu, membaca qur’an sampai tiba
waktu dhuha adalah sesuatu yang
menarik. Bila Anda bisa membaca qur’an
denga lancar, dari subuh sampai dluha
kira-kia akan cukup untuk membaca dua
jus. Akhiri bacaan quran Anda dengan
sholat dluha dua rokaat.

Sebagaimana yang telah saya tulis di
atas, waktu shubuh sampai dhuha
adalah masa-masa mengantuk. Oleh
karena itu, bila memang fisik sudah tidak
kuat jangan paksakan untuk tilawah al-
Qur’an. Anda bisa melakukan aktivitas
selingan seperti membuka laptop dengan
tujuan utama menghindari tidur selepas
sholat shubuh.

Jaga untuk tetap terbangun hingga
waktu dhuha. Kemudian, Anda bisa
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mengakhiri sesi pagi hari Anda dengan
istirahat, tidur seperlunya.

Tidur ini menjadi sesuatu yang sangat
penting bagi i’tikaf. Anda mengingat
Anda harus menyiapkan diri untuk
bangun sepanjang malam. Ukurlah
kebiasaan tidur Anda. Prinsipnya, Anda
harus mengalokasikan waktu tidur Anda
seluruhnya di siang hari. Tujuannya
Anda tidak perlu tidur di malam hari.

Menjelang dan setelah Dzuhur

Sekitar setengah jam menjelang dluhur
Anda harus bangun untuk mandi dan
bersiap sholat dluhur. Jangan sampai
terlambat agar ketika adzan
dikumandangkan Anda sudah siap untuk
sholat sunah rowatib qoblal dzuhur.
jangan lupa juga sediakan waktu untuk
berdo’a karena antara adzan dan iqomat
adalah waktu mustajab untuk berdoa.

Ini penting karena Anda perlu benar-
benar menjaga agar selama i’tikaf,
seluruh ibadah baik yang wajib maupun
yang sunnah dapat dikerjakan dengan
sebaik-baiknya.
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Bangun sekitar setengah atau satu jam
menjelang dhuhur juga penting
mengingat Anda harus mandi di kamar
mandi masjid yang biasanya terbatas.
Anda harus ingat karena pada saat
menjelang sholat biasanya banyak
jamaah yang juga membutuhkan kamar
mandi untuk buang hajat besar atau
kecil. Oleha karena itu, bila Anda mandi
mepet dengan sholat dhuhur, Anda akan
mengganggu jamaah yang
berkepentingan ke kamar mandi.

Selepas sholat dhuhur, Anda dapat
kembali membaca al Quran sebanyak
satu atau dua juz. Sebagaimana
lazimnya, dibutuhkan waktu sekitar
setengah jam untuk menyelesaikan satu
juz. Dengan ditambah dzikir dan sholat
sunnah rowatib bada dhuhur, praktis
Anda membutuhkan waktu sekitar satu
sampai satu setengah jam setelah sholat
dhuhur.

Setelah menyelesaikan satu atau dua juz,
Anda dapat kembali beristirahat atau
mungkin bisa sambil membaca baca
buku atau majalah santai. Anda juga
sangat disarankan untuk memanfaatkan
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waktu santai seperti bada dzuhur sambil
membaringkan badang menghafal al
Quran.

Menghafal alq-Qur’an menjadi aktifitas
penting seorang mu’takif karena dua
alasan. Pertama, dengan hafalan yang
banyak pada malam hari Anda bisa
sholat malam berpanjang-panjang.
Sholat malam dengan bacaan panjang
akan menjadi aktifitas yang
menghindarkan diri dari tertidur karena
terlalu lelah membaca al-Quran.

Bila Anda menghafal al-Quran sambil
tiduran, sangat mungkin kemudian Anda
akan tertidur sambil menunggu datang
waktu ashar. Begitu mendekati waktu
ashar, Anda harus segera bangun dan
memperbaharui wudhu untuk bersiap
mengerjakan sholat ashar berjamaah.

Selepas Ashar

Kegiatan bada ashar bisa diisi seperti
bada dhuhur. Baca al Qur’an satu juz
dan ini akan memakan waktu sekitar
setengah jam.
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Disamping itu, masih ada aktifitas
menarik lain bada ashar yaitu dzikir atau
wirid sore. Rasulullah mengajarkan
bebarapa bacaan wirid yang bisa dibaca
pada pagi dan sore hari.

Selanjutnya Anda bisa istirahat
seperlunya bada ashar sampai magrib.
Disarankan untuk tidak tidur setelah
sholat ashar ini.

Bada Magrib

Selepas magrib Anda bisa makan
seperlunya. Sebagaimana yang saya
sarankan didepan, memilih masjid yang
menyediakan makanan (biasanya berupa
nasi bungkus) untuk buka puasa
menjadi sangat penting agar Anda tidak
terlalu banyak keluar masjid untuk
urusan makanan ini. Bahkan Anda juga
bisa menyimpan nasi bungkus untuk
makan sahur agar juga tidak terlalu
repot dengan urusan makanan yang bisa
mengganggu konsentrasi i’tikaf.

Waktu singkat antara magrib isya adalah
saat yang tepat untuk mandi. Mengapa
tidak mandi sebelum magrib atau bada
ashar? Pengalaman menunjukkan bahwa
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mandi bada magrib lebih memberi
kesegaran fisik sampai malam sehingga
Anda bisa lebih siap untuk tidak tidur
semalaman.

Bila Anda mandi sebelum magrib, pada
saat makan ada kalanya Anda
berkeringat. Keringat ini membikin
kondisi tidak nyaman untuk bangun
semalaman. Apalagi bila Anda beritikaf di
daerah yang banyak nyamuk seperti
Surabaya. Badan yang bau keringat akan
menarik nyamuk dan tentu saja akan
mengganggu konsentrasi Anda pada saat
dzikir atau sholat malam. Oleh karena itu
sangat disarankan agar Anda mandi
selepas sholat magrib menjelang isya.

Pada hari-hari awal mungkin selepas
magrib Anda cukup mandi saja. Pada
hari-hari berikutnya, bisa jadi Anda
punya aktifitas lain yaitu mencuci
pakaian. Untuk keperluan ini, Anda
harus terlebih dahulu berkonsultasi
dengan ta’mir masjid bagaimana tentang
aktifitas mencuci pakaian dan dimana
Anda tempat menjemur pakaian. Ini
penting karena menjemur pakaian
sembarangan akan berkesan jorok.
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Tentang jemuran pakaian ini saya jadi
teringat ritme kehidupan orang-orang
Singapura. Karena pada umumnya
mereka tinggal di apartemen, masalah
jemuran menjadi sesuatu yang penting
dipikirkan. Pada tahun 70-an ketika
budaya tinggal di apartemen
diperkenalkan di Singapura sebagai
pengganti landed house, apartemen
sering tampak jorok dengan banyaknya
jemuran bergelantungan nyaris disetiap
sudut apartemen. Gambarannya
mungkin seperti rumah susun sederhana
di Indonesia.

Namun demikian, pemerintah tidak henti
hentinya mendidik masyarakat untuk
bisa mengelola jemuran sedemikian
hingga tidak tampak dari luar dan jorok.
Kini, kalau Anda melihat aparteman di
negeri yang dahulu bernama Temasek ini
akan menyaksikan suasana yang bersih
dan tertib nyaris mirip di hotel hotel di
Indonesia.

Tinggal di masjid selama sepuluh hari
juga menuntut Anda untuk mencuci
pakaian kecuali kalau Anda membawa
tas besar sekali yang mampu
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menampung jatah pakaian untuk
sepuluh atau sembilan hari. Namun
pengalaman saya menunjukkan cara ini
tidak praktis. Apalagi mencuci pakaian
bisa menjadi aktifitas selingan yang
menyegarkan fisik karena nyaris seluruh
aktifitas dalam itikaf adalah non fisik dan
perenungan.

Bada Isya sampai shubuh

Inilah prime time bagi mu’takif. Waktu
sepanjang kurang lebih 9 jam ini harus
Anda kelola sebaik-baiknya agar Anda
benar-benar mendapatkan manfaat besar
dalam itikaf.

Yang pertama, selepas sholat isya
berjamaah bisanya di masjid-masjid akan
menyelenggarakan sholat tarawih
berjamaah lengkap dengan ceramahnya.
Ikutilah aktivitas ini dengan baik. Kira-
kira aktivitas ini akan Anda jalani sampai
jam 8 atau setengah sembilan malam.

Setelah jamaah tarawih, selanjutnya
Anda bisa mengisinya dengan tilawah al-
Quran. Setiap sesi tilawah, usahakan
untuk menyelesaikan satu juz dengan
waktu sekitar 30 menit.
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Selesai satu juz, kerjakan sholat dua
rokaan sebagai selingan. Panjangkan
bacaan sholat sunnah ini sedemikian
hingga Anda bisa cukup waktu untuk
berdiri. Ingat, terlalu banyak duduk
ketika membaca al-Quran juga sangat
menguras stamina. Maka…aktifitas
berdiri seperti sholat juga sangat
dibutuhkan.

Sepanjang rentang waktu ini, Anda
punya target menyelesaikan 6 atau 7 juz
bacaan al quran. Bila Anda cukup lancar
membaca quran, dibutuhkan waktu
sekitar 3 sampai 4 jam untuk
menyelesaikannya dengan cara satu sesi
satu juz masing masing 30 menit.

Sisa waktu yang masih sekitar 5 jam
sepanjan malam bisa Anda manfaatkan
untu sholat, dzikir dan menghafal al
Qur’an.

Menanggulangi Kantuk

Pada hari hari pertama I’tikaf, kantuk
akan terjadi pada malam hari. Kadang
terasa begitu berat. Oleh karena itu,
dibutuhkan strategi yang tepat agar Anda
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tidak kehilangan prime time ibadah I’tikaf
ini hanya karena tertidur.

Ada beberapa tips untuk menghindari
tertidur. Pertama, bila kantuk menyerang
pada saat Anda terduduk mungkin untuk
membaca Quran atau dzikir, segera
hentikan aktifitas tersebut dan gantilah
dengan aktifitas berdiri. Bisa sholat atau
mungkin Anda menuju tempat wudhu
untuk mengambil air wudhu baru
disusul dengan sholat sunnah dua
rokaat.

Bila kantuk belum hilang juga, keluarlah
ke teras masjid. Pandanglah bintang-
bintang sambil sedikit menggerakkan
badan atau berjalan jalan di masjid
sampai kantuk benar-benar hilang.

Kedua, kantuk juga bisa dilawan dengan
makanan atau minuman. Salah satu
pentingnya persediaan makanan awet
adalah untuk keperluan ini. Bila kantuk,
ambil barang sebiji dua biji kurma dan
nikmatilah. Boleh juga minum kopi siap
minum yang banyak dijual di
supermarket. Berdoalah kepada Allah
agar dilindungi dari tertidur dan kantuk.
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Doa mohon dilindungi dari kantuk dan
tertidur penting sekali Anda panjatkan
kepada-Nya. Yakinlah bahwa Dia lah
yang menguasai kantuk dan tidur.
Mohonlah selepas sholat untuk diberi
kekuatan agar bisa menahan diri dari
kantuk dan tidur agar bisa beritikaf
sebagaimana yang dahulu juga
dikerjakan oleh nabi dan para sahabat.
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Yang Perlu Dihindari
Ada beberapa hal yang pantang
dilakukan oleh seorang itikaf. Pantangan
ini mungkin bisa membatalkan I’tikaf,
bisa juga mengganggu kekhusukan
suasana itikaf.

Berhubungan intim dengan istri
atau suami

Pertama, seorang mutakif tidak boleh
berhubungan intim dengan istri atau
suaminya. Larangan ini terdapat di surat
al baqoroh ayat 187 sebagaimana yang
telah saya tulis di bagian depan.

Lho, emangnya bisa berhubungan suami
istri di masjid? Bukan itu maksudnya.
Kadang kadang, untuk urusan yang
sangat mendesak Anda perlu pulang ke
rumah. Meninggalkan masjid untuk
urusan yang memang tidak bisa
ditinggalkan tidak membatalkan itikaf.

Masalah baru muncul kalau kemudian
Anda di rumah bertemu suami atau istri
dan kebetulan suasananya romantis lalu
Anda tertarik untuk berhubungan intim.
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Kelihatannya ini lucu. Tetapi Anda harus
ingat bahwa Anda tinggal di masjid
dalam jangka yang cukup lama. Apalagi
bila Anda pasangan muda. Anda akan
mudah tergoda ketika kebetulan Anda
pulang kerumah.

Keluar Masjid Tanpa Sebab
Penting

Sebagaimana yang Anda juga amati.
Kondisi dan suasana di luar masjid pada
saat ini benar-benar penuh dengan
pemandangan yang mungkin tidak
pantas dilihat.

Cobalah tengok bagaimana para gadis
remaja berpakaian. Ada yang memberi
deskripsi bagus terhadap gejala
berpakaian gadis remaja sekarang.
“Umur 20 tahun, beli baju anak umur 10
tahun”. Kalau mereka berdiri, maaf,
pusarnya kelihatan. Kalau mereka
duduk, sekali lagi maaf, pantatnya
kelihatan. Keduanya adalah aurat yang
mestinya tidak pantas dilihat. Apalagi
oleh Anda yang sedang beritikaf.

Oleh karena itu, untuk menjaga agar
Anda benar-benar steril dalam beri’tikaf,
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lebih baik semaksimal mungkin
menghindarkan diri dari keluar masjid.

Berikut ini adalah terjemahan Hadits
Nabi tentang apa yang mestinya dihindari
saat beri’tikaf.

Aisyah Radliyallaahu 'anhu berkata:
Disunatkan bagi orang yang beri'tikaf
untuk tidak menjenguk orang sakit, tidak
melawat jenazah, tidak menyentuh
perempuan dan tidak juga menciumnya,
tidak keluar masjid untuk suatu
keperluan kecuali keperluan yang sangat
mendesak, tidak boleh i'tikaf kecuali
dengan shaum, dan tidak boleh i'tikaf
kecuali di masjid jami'. Riwayat Abu
Dawud.
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Renungan-renungan
mu’takif

Kekayaan dan Kekhusukan Sholat

Salah satu aktifitas utama dalam itikaf
adalah sholat. Baik yang wajib maupun
yang sunnah. Siang maupun malam.
Oleh karena itu, renungan yang
bersumber dari ibadah sholat akan
menjadi menu utama Anda dalam
menjalani rutinitas harian selama
sembilan atau sepuluh hari selama hari
hari itikaf.

Kekayaan dan kekhusukan sholat
berhubungan? Mungkin Anda tidak
menyadari. Tapi marilah coba renungkan
beberapa bagian dari do’a sholat yang
akan tersaji di bagian ini.

Saya sendiri juga tidak terlalu menyadari
hubungan antara keduanya sampai
suatu saat menjelang i’tikaf ramadhan
1426 Hijiyah bertemu dengan seorang
pengusaha yang sekaligus mantan
birokrat sukses. Mungkin Anda juga
mengenal tokoh ini.
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Adalah Pak Muhammad Faried, mantan
bupati Lamongan dua periode. Dalam
sebuah dialog dia menyampaikan bahwa
bila seseorang rejekinya kurang lancar,
cobalah untuk mengintropeksi
kekhusukan sholatnya.

Akhirnya saya merenung kembali bacaan
dalam sholat. Kita mulai dari perenungan
terhadap surat Al Fatihah yang bisa
disebut sebagai tulang punggung sholat.
Tidak ada sholat tanpa al Fatihah, begitu
bunyi sebuah hadits yang menunjukkan
betapa strategisnya posisi surat pertama
ini dalam sholat seorang muslim.

Coba kita renungkan. Al Fatihah dimulai
dari bacaan basmalah yang pada intinya
mengajak orang yang sholat untuk
mendasarkan sholatnya dengan
menyebut nama Allah yang maha
rohman dan maha rohim.

Kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir
misalnya, Ar-rohman adalah sifat
pemurah allah yang diberikan kepada
siapa saja, muslim atau kafir. Tanpa
pandang bulu, Allah memberikan
penglihatan, pendengaran, tangan, kaki,
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jantung, hati, dan makanan, tumbuhan,
buahan, air, udara, dan semua saja yang
ada di bumi ini.

Kalau menghitung, coba saja berapa nilai
sebuah organ tubuh yang disebut hati
atau hepar. Nurcholish Majid, yang
dikenal dengan Cak Nur, menjelang
kepergiannya menghadap sang pencipta
pernah menjalani operasi cangkok hati di
negeri tirai bambu. Saya tidak tahu
persis berapa biaya cangkok hati disana.
namun demikian, konon biayanya sekitar
Rp 20 Milyar. Ini baru satu organ tubuh.
Padahal di tubuh manusia, di tubuh
Anda terdapat ratusan organ. Tentu saja
nilanya bermilyar milyar atau bahkan
bertrilyun trilyun. Nikmat itu diberikan
kepada siapa saja mukmin atau kafir
secara Cuma Cuma oleh Allah SWT.
Itulah sifat Ar-rohman Allah.

Sifat ini jugalah yang kemudian berbuah
menjadi kekayaan yang bisa dimiliki
seseorang, muslim atau kafir. Anda
mungkin bisa membayangkan bagaimana
suatu saat keluarga Putra Sampoerna
menjual sekitar 40 % saham perusahaan
rokok yang diritis oleh kakeknya dan
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mendapatkan uang sebesar Rp 18
Trilyun.

Uang sebesar itu seandainya saja ditaruh
di bank sebagai deposito, tiap bulan akan
menghasilkan bunga tidak kurang dari
Rp 90 Milyar. Bila bunga Rp 90 Milyar ini
ditabung lagi sebagai deposito,
pemiliknya masih akan mendapatkan
bunga sebesar Rp 450 juta sebulan.
Suatu jumlah yang luar biasa.

Semua kekayaan seperti itu diberikan
oleh Allah yang maha rohman kepada
siapa saja tanpa memandang mukmin
atau kafir.

Sedang sifat pasangannya, Ar-rohim,
adalah sifat pemberi nikmat yang hanya
diberikan kepada orang mukmin nanti
dalam kehidupan akhirat. Nikmat ini
adalah nikmat yang hakiki dan paling
tinggi tingkatanya.

Begitu membaca Basmallah dalam
sholat, seharusnya kita membayangkan
bagaimana hebatnya Allah SWT menjadi
Tuhan yang memberikan nikmat seperti
saya gambarkan di atas.
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Ayat selanjutnya dari Al Fatihah nyaris
berkarakter sama. Memuji kebesaran-
Nya sampai pada ayat iyyaa kana’budi wa
iyya ka nas ta’in. hanya kepadamu kami
menyembah dan hanya kepadamu kami
mohon pertolongan. Bacaan yang
mestinya mematri hati kita pada sebuah
komitmen puncak bagi seorang hamba.
Loyalitas atau al wala total kepada sang
maha pencipta.

Lalu….perhatikan ayat berikutnya.
Ihdinaashirootol mustaqim.
Shirootoladziina an’amta ‘alaimhim. Ya
allah tunjukkan kami pada jalan yang
lurus. Jalan orang yang engkau beri
nikmat. Nikmat yang bagaimana? Nikmat
sehubungan dengan Allah yang Ar-
rohman dan Ar-rohim.

Maka, ketika membaca Al Fatihah,
janganlah membacanya sebagai sebuah
hafalan yang seolah seperti seekor
burung beo yang tidak menghayati
maknanya. Bacalah dengan penuh
penghayatan bahwa kita butuh petunjuk
untuk menuju jalan nikmat Allah yang
Ar-rohman maupun Ar-rohim.
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Bayangkanlah bahwa Anda akan
mendapatkan kenikmatan dunia dari Ar-
rohman dan kemudian kenikmatan
Akhirat dari Ar-rohim. Bayangkanlah
mobil yang bagus, rumah yang besar di
lokasi strategis, anak yang sholih dan
sholihah, istri yang cantik dan
menyejukkan pandangan. Semuanya
adalah pemberian Ar-rohman. Lalu
bayangkanlah Surga Firdaus yang luas
full kenikmatan abadi yang mengalir
dibawahnya sungai sungai nan sejuk dan
indah. Bayangkan bidadari nan cantik
dan suci yang menamani Anda di kamar
kamar surga dengan bantal dan kasur
yang nyaman sebagi pemberian nikmat
dari Ar-rohim karena Anda adalah orang
beriman yang mengerti akan konsekuensi
iman yang Anda tanamkan di dada.

Jalan seperti inilah yang merupakan
jalan para nabi. Jalan nikmat. Bukan
jalannya orang yang dimurkai Allah
(ghoiril maghdzubi alaihim) dan bukan
pula jalannya orang yang dholim
(waladhoolin).

Terakhir, Anda tegaskan kembali bahwa
Anda meminta dengan sungguh sungguh
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dengan segenap kata, pikiran dan hati.
Anda meminta dengan khusuk melalu
lafal aaamiiin.

Setelah itu, kaifiyah sholat dilanjutkan
dengan ruku, itidal, sujud. Ketiganya
adalah gerakan dengan lafal yang pada
intinya memuji Allah yang bersifat Ar-
rohman dan Ar-rohim.

Maha suci engkau ya Allah yang maha
tinggi (subhana robbiyal a’la). Maha suci
engkau tuhan dan segala puji bagimu,
aku mohon ampunan darimu
(subhanakallohuma wabihamdika
allohumagfirli). Maha mendengar Allah
akan setiap hambanya yang memuji-Nya.
Ya Allah bagimu segala puji (
Sami’Allohu liman hamidah robbana
lakal hamdu). Sekali lagi, ketika
mengucapkan lafad itu, bayangkan
betapa tingginya Allah. Bayangkan
betapa berkuasanya Allah. Bayangkan
betapa sucinya Allah. Bayangkan pula
betapa setiap mahlukhnya di darat dan
dilaut, di bumi dan di langit senantiasa
tiada henti bersujud kepadanya.
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Selanjutnya, duduk diantara dua sujud.
Anda akan membaca doa yang luar biasa.
Ya allah ampunilah dosaku (robigfirli),
sayangilah aku (warhamni), angkatlah
derajadku (wajburni), berilah petunjuk
kepaddaku (wahdini) dan…gongnya
adalah …warzuqni, berikanlah rezeki
kepadaku.

Coba renungkan, dimana pikiran Anda
terbang selama ini ketika membaca
duduk diantara dua sujud itu. adakah
Anda membacanya dengan sepenuh
pikiran, hati dan ucapan untuk berharap
atas rezekinya yang melimpah (barang
kali seperti yang diterima oleh putra
sampoerna). Atau mungkin pikiran Anda
melayang kesana kemari sama sekali
tidak berhubungan dengan kata - kata
yang Anda ucapkan? Bila demikian
halnya, sudah sepantasnyalah kalau
Allah tidak memberikan rezeki yang
cukup kepada Anda. Mengapa? Anda
tidak serius memintanya. Memang benar
kata-kata dan ucapan Anda minta rezeki,
tapi tentu Allah maha tahu bahwa
pikiran Anda sedang tidak serius dengan
permintaan itu. istilahnya, permintaan
hanya dimulut, tidak tembus ke pikiran,
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apalagi ke hati. Maka wajar kalau
kemudian Anda tidak diberi rezeki yang
banyak, apalagi barokah.

Sampai disini, Anda mestinya kemudian
sadar dan kemudian segera ambil air
wudhu untuk mencoba sholat yang
khusuk. Agar Anda mendapat ridlo-Nya
di surga, agar Anda juga tidak
ketinggalan mendapatkan rezekinya
dalam kehidupan di dunia. Rezeki yang
barokah, rezeki yang mampu
mengantarkan Anda untuk
mensyukurinya dengan semakin
meningkatkan ketaatan kepada-Nya.

Itikaf Ramadhan dan Tutup Buku

Bila Anda mengerjakan itikaf ramadhan
(secara penuh) sebagaimana yang
dicontohkan oleh Rasulullah SAW, Anda
sedang berada pada posisi yang tepat
karena bagi seorang muslim, ramadhan
adalah tutup buku. Karena itikaf adalah
tutup ramadhan, bisa dikatakan bahwa
sebenarnya itikaflah yang merupakan
tutup buku sebenarnya.

Tutup buku bagaimana? Bagi Anda yang
pebisnis atau profesional perusahaan,
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tutup buku di negeri ini biasanya
dilakukan pada akhir tahun miladiayah,
akhir Desember. Oleh karena bulan
Ramadhan tidak selalu jauh pada bulan
Desember, maka yang dimaksud tutup
buku ini bukanlah tutup buku dalam
pengertian akuntansi resmi perusahaan
milik Anda atau perusahaan tempat
Anda bekerja.

Ramadhan sebagai tutup buku adalah
sebuah perhitungan internal diri pribadi
Anda. Kata umar….hasibuu anfusakum
qobla an tuhassabu. Perhitungkan diri
dan amal perbuatanmu sebelum kalian
akan diperhitungkan (Oleh Allah SWT di
negeri akhirat).

Cobalah Anda merenung dan menimbang
nimbang seberapa banyak amalan baik
Anda dibandingkan denan dosa - dosa
yang Anda lakukan pada Ramadhan
tahun lalu hingga Ramadhan tahun ini.

Amalan jelek sudah pasti dan tidak perlu
faktor koreksi. Sebaliknya, amalan baik
masih ada faktor koreksi yaitu niat.
Boleh saja Anda zakat, sholat, shodaqoh,
puasa atau apapun amal baik denan
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kuantitas yang luar biasa. Mungkin saja
Anda sholat sunnah tahajud tiap malam
dan sholat sunnah rowatib tiap hari.
Mungkin saja Anda puasa senin kamis
atau bahkan puasa Daud tiada terputus.
Tapi ingat, itu belum tentu benar benar
menjadi pahala. Bahkan bisa sebaliknya.
Semuanya bergantung kepada niat dan
keikhlasan Anda.

Betapa banyak amalan yang
kelihatannya bersifat akhirat tetapi
sebenarnya berujung pada dunia. Sholat
untuk dipuji oleh atasan. Sholat untuk
pendekatan kepada klien atau prospek
pasar. Puasa agar dipuji calon mertua
dan sebagainya.

Sebaliknya, betapa banyaknya amalan
yang kelihatannya bersifat duniawi tetapi
sebenarnya berhakikat akhirat. Anda
pergi ke kantor dengan sungguh sungguh
dengan niat ibadah memberi nafkah
kepada anak istri adalah contoh amaliah
dunia yang bisa berujung pada pahala
akhirat.

Karenanya, hitung - hitungan Anda
terhadap amalan kebaikan dan kejelekan
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tidak boleh hanya imbang. Kebaikan
harus jauh lebih banyak dan bahakn
berkali lipat dari pada amalan jelek
karena yang baik belum tentu berniat
iklas dan berpahala. Sementara itu, amal
jelek tidak perduli niatnya pastilah
masuk neraka.

Selanjutnya, karena Anda adalah
pebisnis maupun kaum profesional, yang
perlu Anda hitung hitung saat itikaf
adalah kinerja bisnis atau profesi Anda.
Cobalah menyatakannya misalnya
dengan mencatat nilai asset yang kini
telah Anda kelola. Catat pula berapa
hutang atau kewajiban yang masih harus
Anda bayar. Selisih antar aset yang
dalam pengelolaan Anda dengan utang
atau kewajiban yang masih harus
dibayar namanya modal atau asset
bersih.

Suatu saat bila Anda dipanggil Sang
Kholig, aset bersih positif berarti Anda
meninggalkan warisan kepada anak
cucu, sedangkan asset bersih negatif
berarti Anda membebani hutang kepada
anak cucu atau ahli waris.
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Oleh karena itu, hitungan asset bersih
menjadi sesuatu yang sangat penting
sebagai perenungan diri saat itikaf.

Sebagaiman perhitungan amal baik dan
amal jelek, perhitungn asset juga harus
ada faktor koreksinya. Intinya bisa saja
taksiran Anda tentang nilai finansial dari
sebuah rumah yang Anda miliki meleset.
Sebaliknya, catatan hutang tidak pernah
meleset. Oleh karena itu, perlu juga
faktor koreksi terhadap asset yang Anda
miliki. Intinya, Anda tiak bilah hanya
impas atau asset bersih nol. Asset bersih
harus jauh diatas nol agar Anda selamat
ketika dipanggil sang Kholiq. Selamat
dari meninggalkan hutang kepada anak
cucu.

Selanjutnya, jadikanlah perhitungan aset
bersih ini sebagai titik tolah untuk
membuat target pasca ramadhan hingga
ramadhan tahun depan. Tentu saja
target ini harus lebih baik dari pada
tahun kemarin. Celakalah orang yang
hari esoknya sama atau tidak lebih baik
dari pada hari ini.

Inspiring Box 13 Tahun Baru...



159

Tahun Baru Hijriah Vs Masehi

Tiga puluh satu Desember beberapa tahun lalu
saya sengaja keluar rumah. Ledakan petasan dan
tiupan terompet bersahutan tiap penghujung tahun
bikin penasaran. Maka, malam itu - sekali seumur
hidup-saya keluar rumah untuk sebuah malam
tahun baru. Sekedar ingin tahu.

Tujuan saya adalah pusat kota Surabaya.
Sesampai kawasan Basuki Rahmat, saya seolah
tidak percaya dengan apa yang terlihat. Lautan
manusia menyemut memenuhi jalanan. Mobil dan
motor berbaur dengan pejalan kaki. Suasananya
mirip rapat akbar partai besar yang dihadiri
puluhan ribu orang. Tua, muda, remaja, anak-
anak, laki-laki, perempuan, semua berbaur dengan
penuh keceriaan. Tiupan terompet dan ledakan
petasan yang sebelumnya hanya saya dengar dari
kejauhan, kini berada di depan saya. Dahsyat!!!

Sembilan januari 2008 ini selepas isya saya
berada pada sebuah acara penyambutan tahun
baru. Acara diisi dengan ceramah dari seornag
ustadz dilanjutkan dengan nonton film Al Risalah.
Film lama yang berisi sejarah perjuangan nabi
menyebarkan Islam di Makkah dan Madinah.

Kontras dengan tahun baruan di Jalanan, Acara di
hall sebuah pesantren di kawasan Surabaya ini
hanya dihadiri oleh puluhan orang. Tidak sampai
seratus orang. Tidak ada terompet. Tidak ada
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petasan. Tidak ada keceriaan. Suasananya tidak
beda jauh dengan pengajian-pengajian yang bisa
kita jumpai di masjid-masjid atau kampung-
kampung.

Dua penyambutan tahun baru yang kontras luar
biasa. Yang hingar bingar dengan kehadiran
puluhan ribu orang adalah tahun baru masehi alias
miladiah. Yang datar dan dihadiri puluhan orang
adalah tahun baru hijriah.

Tahun masehi dalam bahasa inggris disebut AD,
singkatan dari Anno Domini, tahun kelahiran
tuhan. Tentu saja tuhan menurut keyakinan
mereka. Tahun yang diyakini sebagai kelahiran
Christ diambil sebagai permulaan perhitungan dan
disebut AD alias Anno Domini. Tahun-tahun
sebelumnya disebut Before Christ disingkat BC.

Tahun hijriah hijriah dimulai saat peristiwa Hijrah
Nabi SAW bersama sahabatnya dari Makkah
menuju Madinah. Hijrah yang menjadi tonggak
sejarah perkembangan Islam yang luar biasa
dijadikan penanda penanggalan kaum muslimin.

Pertanyaannya, mengapa terjadi kontras
sedemikian rupa? Mengapa jauh berbeda ibarat
langit dan sumur sat? (sumur sat = sumur yang
telah kosong airnya. Langit dan bumi kurang jauh
untuk melukiskan perbedaan keduanya). Bahkan
sebagian besar kaum muslim pun lebih suka
bergembira dengan tahun baru masehi dari pada
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hijriah. Kaum muslimin lebih suka bergembira
dengan tahun penanda kelahiran tuhan (Anno
Domini, Christ, Kristus) dari pada peristiwa heroik
Hijrah.

Atas perbedaan super kontras ini, saya merenung.
Ada banyak jawaban. Tetapi yang paling kuat
adalah sehubungan dengan bidang yang saya
geluti sehari-hari: Bisnis. Semua perusahaan yang
ada di negeri ini, dan juga di negeri-negeri lain
seantero dunia, menjadikan tahun Anno Domini
sebagai kalender kerja. Awal tahun dimulai pada 1
januari dan akhir tahun terjadi pada 31 Desember.

Dalam dunia bisnis, target tahunan adalah
sesuatu yang sangat penting. Sebuah perusahaan
disebut well managed manakala target selalu
dicapai. Maka, hari-hari menjelang 31 desember
adalah hari-hari spot jantung. Hari hari mengejar
berbagai target. Ini terjadi pada hampir semua
perusahaan, organisasi non profit, maupun
pemerintahan.

Maka…katika 31 Desember semua target
terlampaoi….kegembiraanpun meluap. Karena
hampir semua orang bergembira pada saat yang
sama, jadilah apa yang saya saksikan di kawasan
Basuki Rahmat menjadi sesuatu yang logis.

Kapan tahun baru hijriah kita rayakan dengan
meriah? Tentu saja pada saat hijriah telah menjadi
kalender harian bisnis perusahaan-peruhaan,
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pemerintahan dan organisasi sosial. Kalender
program. Kalender manajerial. Kalender
pembukuan. Kapan? Menunggu kiprah Anda para
pebisnis muslim meraksasa dengan asset kelas
ratusan atau ribuan trilyun. Anda sudah berperan?

Tulisan ini pernah dimuat di Majalah Matan, terbit
di Surabaya
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Pulang dari Itikaf
Malam hari raya adalah saat Anda
meninggalkan masjid dan mengakhiri
ibadah I’tikaf Ramadhan Anda. Berikut
ini adalah beberapa hal menyenangkan
lain yang bisa merupakan berkah atau
hikmah itikaf yang akan Anda rasakan
setelah sembilan atau sepuluh hari
penuh berada di masjid mendekatkan
diri pada Allah SWT.

Bertemu istri atau suami dengan
suasana rindu

Inilah salah satu yang sangat
menyenangkan. Anda akan bertemu istri
dan anak-anak setelah sekian lama
berpisah. Selepas buka puasa hari
terakhir Ramadhan Anda meninggalkan
masjid menuju rumah. Di rumah Anda
akan disambut oleh anak-anak dengan
antusias. Bercengkerama kembali dengan
anak-anak dalam suasana hari raya
adalah sesuatu yang sangat
menyenangkan.

Kalau sorenya untuk anak-anak,
malamnya untuk istri atau suami
tercinta. Bayangkan apa yang akan
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terjadi bila setelah sepuluh hari Anda
tinggalkan pasangan tercinta dan
kemudian bertemu pada sebuah malam.
Anda akan merasakan suasan seperti
malam pertama setelah ikrar pernikahan
Anda bebarapa waktu lalu. Tidak perlu
terlalu banyak penjelasan. Rasakan
sendiri dan jangan lupa bersyukur bahwa
Anda dikaruniai istri atau suami yang
menyenangkan, membahagiakan, qurata
a’yun.

Yang menarik, karena Anda selama ini
terbiasa tidak tidur malam, pada malam
pertama Anda bertemu dengan istri atau
suamipun kondisinya masih demikian.
Stamina Anda akan sangat kuat bahkan
kalaupun seandainya Anda harus
bangun sepanjang malam bersama istri
atau suami tercinta. Selamat deh!!!

Hati hati dengan suasana hari
raya

Ketika sedang i’tikaf, apalagi pada hari-
hari akhir, kondisi spritual atau ruhiah
Anda biasanya benar-benar prima. Anda
sedang dalam kondisi puncak. Pada hari
hari akhir, rasakan kenikmatan
kedekatan dengan Allah itu melalui doa
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doa. Pada saat seperti ini, hati Anda
biasanya akan cenderung lunak dan air
mata pun akan mudah meleleh ketika
Anda berdoa mohon pengampuan dan
bimbingan dari sang Kholiq.

Tepat malam hari raya Anda
meninggalkan masjid masih dalam
kondisi prima. Tetapi jangan lupa, apa
yang Anda bangun selama itikaf harus
kita jaga efeknya tetap bagus selama
setahun. Jangan sampai apa yang
dengan susah payah kita bangun dengan
meninggalkan anak istri tercinta justru
akan rusak dalam waktu singkat.

Untuk itu, waspadalah terhadap suasana
hari raya. Ada sebuah jebakan suasana
hari raya yang sangat mudah merusak
suasana spiritual yang telah Anda
bangun dengan i’tikaf.

Tradisi bershilaturrahim selama hari hari
fitri di negeri ini pada dasarnya positif.
Tapi jangan lupa, karena ketidaktahuan
orang awam terhadap ajaran Islam yang
sesunggunhya, suasana ini bisa
mendegradasi kondisi spiritual Anda
dengan cepat. Yang harus Anda waspadai
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adalah kemaksiatan dibaliik suasana
yang mestinya baik ini.

Paling tidak ada sebuah kemaksiatan
yang tidak banyak dimengerti orang yaitu
bersalaman dengan lawan jenis. Di negeri
ini, masyarakat muslim pada umumnya
tidak memahami bahwa bersentuhan
dengan lawan jenis yang bukan mahrom
melalu salaman adalah sesuatu yang
dilarang agama. Rasulullah SAW sendiri
tidak pernah melakukannya. Rasulullah
melarangnya.

Lain di Indonesia, lain pula di Singapura.
Di negeri kecil ini masyarakakt
muslimnya juga minoritas. Kira kira
hanya sektitar 10%. Tapi mungkin
karena jumlahnya sedikit, tingkat
militansi dan semangat untuk mendalami
agama jadi lebih baik. Seandainya Anda
berhari raya di negeri ini, Anda tidak
perlu khawatir degnan bersalaman atau
berjabat tangan dengan lawan jenis.
Masyarakat muslim disana sudah faham
dan karenanya tidak melakukan jabat
tangan dengan lawan jenis yang bukan
mahrom.
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Kedua, hal tidak baik lagi dibalik tradisi
hari raya di negeri ini yang juga masih
berhubungan dengan shilaturrahim
adalah berlebihan dalam makanan.
Rasulullah memiliki pesan yang baik
sekali sehubungan dengan kebiasaan
makan: makanlah hanya ketika lapar
dan kalau makan berhentilah sebelum
kenyang. Nampaknya ini sulit sekali
Anda kerjakan pada saat hari hari fitri
dengan tradisi shilaturrahmi yang penuh
dengan makanan.

Untuk menghindari degradasi kondisi
spiritual yang terlalu drastis, sebenarnya
agama kita sudah menyediakan penawar.
Ada ajaran puasa syawal yang
dianjurkan untuk dikerjakan enam hari
selama bulan syawal. Bila
memungkinkan, sangat disarankan bagi
Anda untuk mengerjakan ibadah puasa
tambahan ini tidak lama setelah Anda
berhari raya.

Yang diharamkan berpuasa sunnah
adalah hari raya fitri tepat pada saat hari
sholat ied. Sehari saja. Besoknya Anda
sudah bisa puasa sunnah syawal dan
saya rasa ini sangat membantu untuk
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menjaga kondisi ruhiah atau spiritual
yang selama ramadhan berangsur angsur
kita bangun dengan puncak pada saat
hari hari itikaf.

Inspiring Box 14 Belum Finish

Belum Finish

Sorang pembalap sepeda sedang kegirangan.
Beberapa meter lagi garis finish diraihnya. Semua
pembalap lain masih berada di belakangnya. Sorai
penonton pun tertuju kepadanya. Ia pun
mengangkat keduanya tangnya tanda bersukaria.
Penuh kebanggaan. Layaknyya seorang
pemenang. Juara pertama!

Larut dalam kegirangan hati, si pembalap lengah.
Ia tidak bisa menjaga keseimbangan. Sepeda
oling. Dia pun terjatuh! Akhirnya ….ia pun gagal
menjadi juara. Pemain lain yang dibelakangnya
mendahuluinya setelah menggenjot laju sepeda
dengan sepenuh kekuatan. hanya beberapa meter
menjelang garis finish. Itulah narasi dari sebuah
klip videoinspiratif yang tersimpan di sebuah folder
di komputer saya.

Saya tidak tahu apakah video ini peristiwa alami
ataru sebuah sandiwara. Tetapi yang jelas isinya
sangat menarik. Sebuah gambaran tentang orang
yang lupa. Lupa bahwa proses belum berakhir.
Garis finish belum terlewati. Tidak ada alasan
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untuk bersuka cita. Tidak ada alsan untuk
bersenang senang. Tetap konsentrasi dan fokus
pada apa yang harus dikerjakan.

♦♦♦ 

Badu, sebut saja begitu, adalah tenaga penjualan
pada sebuah perusahaan. profesi yang sering
disebut sebagai sales ini telah beberapa tahun
ditekuninya. Pekerjaannya tentu saja menjual
produk perusahaan tempatnya bekerja. Tiap hari
menjual. Tiada hari tanpa menjual.

Sebagaimana layaknya seorang sales, badu selalu
diberi target penjualan oleh perusahaan tempatnya
bekerja. Tiap bulan, badu harus bekerja keras agar
targetnya tercapai. Dengan cara inilah ia akan
memperoleh pendapatan yang memadai.
Perusahaan tempatnya bekerja akan memberikan
bonus yang cukup besar bila target tercapai.
Artinya, jika target tidak tercapai, Badu akan
kehilangan pendapatan yang cukup besar.
Sesuatu yang sangat tidak dikehendakinya.

Fluktuasi adalah sesuatu yang biasa dalam dunia
bisnis apapun. Maka, ada masa masa dimana
mencapai target adalah sesuat yang mudah bagi
Badu. Akan tetapi, ada juga masa masa yang
berat. Kedaunya adalah ritme yang memang selalu
bertukar. Ada masa mudah. Ada masa susah.



170

Pada masa susah, Badu harus bekerja ekstra
keras untuk mencai target. Ia harus mencurahkan
segala waktu, tenaga, dan pikiran untuk bisa
membawa pulang jumlah uang cukup untuk
keluarganya. Walaupun terkadang kerja keraspun
belum tentu mendatangkan hasil yang memadai.
Masa susah telah menjadikan badu sebagai
pekerja keras, rajin, dan sungguh sungguh.
Sesuatu yang positif.

Apa yang terjadi ketika masa mudah? Belum
tengah bulan target sudah tercapai. Bonus
bulanan sudah pasti diterima. Pada saat seperti
ini, Badu akan menjadi orang santai. Tidak ada
kerja keras. Tidak ada berfikir keras. Bahkan
cenderung bermalas malasan. Lebih banyak waktu
dipakai untuk beristirahat. Toh target sudah
tercapai.

♦♦♦ 

Hari hari ini media masa masih terus
memberitakan kasus bank Century. Berita terbaru
yang saya baca di berbagai media mengabarkan
bahwa semua fraksi di DPR berpendapat bahwa
terdapat penyimpangan dalam penyaluran dana
Rp 6,7 Trilyun ini. Dana yang kira kira cukup untuk
membangun satu lagi jembatan Suramadu ini
tersebar ke tempat tempat yang tidak semestinya.

Negatif. Itulah kesan kepada pihak pihak yang
dengan berbagai cara telah dana Century ini.
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Protes dan unjuk rasa bermunculan mengutuknya.
Tulisan opini di berbagai media pun demikian.
Tokoh masyarakat juga tidak kalah vokal. Semua
seolah sepakat negatifnya pelaku penyipangan
uang yang bila didepositokan tiap bulan akan
menghasilkan bagi hasil sebesar sekitar Rp 30
Milyar ini.

Mengambil uang yang bukan haknya adalah
sebuah kesalahan. Masayarakat pada umunya
akan menyetujui pernyataan ini. Kok ternyata ada
orang yang melakukannya juga? Inilah gambaran
orang yang telah merelakan dirinya didominasi
uang. Menjadikan uang sebagai sesembahan.
Menjadikan uang sebagai tuhan. Demi uang,
orang rela melakukan apapun juga. Rela mencuri,
melakukan penyimpanang, merampok, korupsi,
berbuat dosa, dan sebagainya. Pendek kata,
orang seperti ini rela melakukan apa saja yang
penting bisa mendapatkan uang.

Anda bagaimana? Anda mentuhankan uang? Bila
ditanya dengan pertanyaan seperti ini, saya yakin
seyakin yakinnya bahwa jawabannya adalah tidak.
Anda dengan tegas menolak bila dikatakan telah
menjadikan uang sebagai sesembahan.
Menjadikan uang sebagai tuhan. Menjadikan uang
sebagai tujuan hidup. Saya kira inilah jawaban
standar. Anda tidak mau mempertuhankan uang!

Pembaca yang budiman, kasus Century adalah
bentuk pertama dari dua bentuk mempertuhankan
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uang. Ada bentuk kedua. Bentuk ini tidak kalah
bahayanya dengan bentuk pertema tadi. Sama
sama mempertuhankan uang. Sesuatu yang
dalam bahasa akidah Islam disebut perbuatan
syirik. Menjadikan uang sebagai sesembahan.
Menjadikan selain Allah sebagai ilah yang
mendominasi diri dan setiap keputusan
kehidupannya.

Bagaimana tentang bentuk kedua? Narasi tentang
video klip pembalap sepeda dan si Badu dalam
bagian awal tuliasn ini bisa menjadi gambaran.
Pembalap sepeda menggambarkan orang yang
menjadikan uang sebagai tujuan. Pada saat uang
belum berada di tangannya, orang ini akan bekerja
keras membabi buta. Menghalalkan segala cara
untuk mendapatkan uang yang diinginkannya.

Suatu saat nanti orang seperti ini akan
mendapatkan uang dalam jumah cukup. Ada
beberapa ciri ciri oang yang telah mendapatkan
uang dalam jumalh cukup. Mobil termewah sudah
bisa dibelinya. Rumah termewah di lokasi
manapun sudah bisa dimiliknya dengan mudah.
Bepergian ke manapun di seluruh penjuru dunia
sudah bisa dilakukannya sewaktu waktu tanpa
berfikir uang. Posisi politik apapun sudah bisa
diraih dengan uang yang dimilikinya. Pada saat
seperti ini, yang bersangkutan akan kemudian
merasa hidupnya sudah selesai. Persis seperti
pembalap sepeda yang merasa sudah menjadi
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juara. Ia kemudian lengah dan hidupanya tidak
brermakna.

Kisah si Badu yang salesman juga memberi
pelajaran serupa. Begitu target bulanan tercapai,
ia terlena. Berleha leha. Buang buang waktu.
Tidak lagi produktif. Tdiak lagi bekerja keras. Apa
yang diinginaknnya telah berada dalam
genggaman.

Maka, kita harus berhati hati menyikapi harta. Bagi
yang belum memiliki uang atau harta yang cukup,
bentuk pertama dari orang yang mempertuhankan
uang harus benar benar diwaspadai. Mark up
proyek, suap, hadiah dari masyarakat dan
pengusaha bagi pejabat, hadiah dari pemasok
atau kontraktor bagi para pimpinan proyek dan
petugas pengadaan perusahaan perusahaan
adalah beberapa contoh yang sangat rawan
menjadikan seseorang menuhankan uang.

Bagi yang sudah mendapatkan uang atau harta
yang cukup, bentuk kedua sangat berbahaya.
Orang seperti ini lupa bahwa tujuan hidup
bukanlah uang. Allah SWT menilai manusia
berdasarskan kemanfaatannya bagi sesama.
Khoirunnasi anfaahum linnaas. Sebaik baik
manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama.

Maka, selama masih ada waktu hidup, tangan,
kaki, otak, dan seluruh anggota badan harus tetap
bekerja untuk makin memberi manfaat kepada
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sesama. Tidak peduli berapapun uang yang telah
Anda miliki. Tangan kita hari ini harus lebih
bermanfaat dari pada kemarin. Kaki kita hari ini
juga harus lebih banyak memberi manfaat kepada
sesama dari pada kemarin. Dan seterusnya dan
seterusnya. Sampai kapan? Sampai akhir hayat.
Tidak peduli brerapapun uang yang telah Anda
miliki. Sebagai “pembalap sepeda”, Anda belum
mencapai garis finish. Bagaimana rencana Anda?

Tulisan ini pernah dimuat di Majalah UPZ ESQ,
terbit di Surabaya
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Catatan Penutup
Hingga edisi kedua, buku ini masih jauh
dari sempurna. Sengaja dilepas untuk
Anda baca, beri masukan dan untuk
menyempurnakannya. Maka, senang
sekali bila Anda membaca dan kemudian
memberi catatan kritik atau masukan
dan mengirimkannya kepada penulis
imansupri@snfconsulting.com. Terima
kasih sebelumnya. Jazakallah
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Tentang SNF
Consulting
SNF Consulting adalah perusahaan
konsultan manajemen dengan
spesialisasi strategic finance. SNF
Consulting membantu perusahaan-
perusahaan untuk merumuskan,
mengevaluasi, menyempurnakan dan
mengeksekusi strateginya dengan
management tools yang berdaya guna.
Tujuannya adalah untuk mencapai
keunggulan berkelanjutan.

Moto: SNF Consulting untuk unggul dari
generasi ke generasi

Visi: SNF Consulting adalah konsultan
manajemen yang dipercaya oleh
perusahaan-perusahaan kelas dunia

Misi: Dengan dukungan data base dan
kapabilitas riset yang kuat, SNF
Consulting adalah konsultan manajemen
yang sangat memahami perusahaan
kliennya. SNF Consulting memahami
kliennya lebih dari klien itu memahami
dirinya sendiri. SNF Consulting adalah
partner handal bagi team manajemen
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perusahaan kliennya dalam perumusan,
implementasi, pengendalian, evaluasi,
penyempurnaan dan eksekusi strategi
bisnisnya. SNF Consulting membantu
kliennya dengan basis data finansial
maupun non finansial yang akurat.
Bersama SNF Consulting, perusahaan-
perusahaan klien maju dengan
profitabilitas tinggi berkelanjutan

SNF Consulting memberikan layanan
berupa:

|Reinventing Corporate Vision & Mision|
|Corporate Strategic Map| |Key
Performance Indicator| |Feasibility
Study| |Accounting Information System|
|Standart Operating Procedure|
|Corporate Strategic Budgeting|
|Financial Analysis| |Corporate
Business Plan| |Corporate Master Plan|
|Business & Marketing Statistical
Research| |Business & Marketing
Etnography Research| |Job Analysis &
Description| |Recruitment| |Motivation
& Inspiration HRD Training| |Corporate
& Personal Finance Training| |Corporate
Holy Book| |Corporate Inspiring History
Book| |Layanan Perijinan Perusahaan|
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PT SNF Consulting
Jl. Kejawanputih Hidrodinamika No 2A
Telp. +6231-592-6920, Fax. +6231-592-
4451 Surabaya 60112
E-mail: kontak@snfconsulting.com.
www.snfconsulting.com
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