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PENGANTAR PENULIS

الدنيا امور  عىل  نستعني  وبه  العلمني  رب  هلل   احلمد 
 والدين والصالة والسالم عىل سيد األنبياء واملرسلني.

وعلياله وصحبه أمجعني، اما بعد
Wahai Tuhan kami, Hanya bagi-Mu segala puji, 

sepenuh langit dan bumi, dan sepenuh segala sesuatu 
yang Kau kehendaki sesudahnya. 

Shalawat dan salam semoga tercurah pada orang-
orang yang Engkau utus untuk menjadi rahmat bagi 
alam semesta, dan hujjah bagi semua manusia, Engkau 
utus dia untuk menyempurnakan akhlak. Engkau akhiri 
dengan risalah para Rasul, dan Kau turunkan padanya 
al-Qur’an.

Buku ini saya susun terinspirasi ketika berada di 
Eropa Belanda, Prancis dan Belgia). buku ini terdiri dari 
xi bab : bab i Pendahuluan, Bab ii tentang Manusia lahir 
dalam keadaan Miskin, bab iii kaya di Usia muda, bab iv 
Hidup harus Kaya, bab v Jangan bermimpi  jadi Pegawai 
Negeri Sipil, Bab vi Menuju masyarakat Madani, bab 
vii Zakat dan Kehidupan  sosial, bab viii Perkembangan 



|   vi   |

Ekonomi di masa bani Abbasiyah, kisah-kisah inspiratif, 
Bab ix. Perempuan  sejuta doar, Bab x kemakmuran di 
depan mata, xi. FSS sumber kesuksesan  

Sebagai seorang akademisi yang berkewajiban 
melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi, pendidikan, 
pengajaran, penelitian dan pengabdian pada Masyarakat. 
Maka tugas utamanya adalah pendidikan dan Pengajaran, 
dosen dituntut untuk membuat tulisan di jurnal, membuat 
buku dan karya tulis-lainya baik sekala Nasional maupun 
reputasi Internasional.  

Harapan penulis, dengan terbitnya buku  
Entrepreneurship yang berjudul “Entrepreneurship  Solusi 
Kompetisi di Era Milenial” di perguruan tinggi untuk edisi 
pertama tentu banyak terdapat kekurangannya. Namun 
saran dan kritik yang bersipat membangun tetap penulis   
harapkan guna perbaikan dan penyempurnaan pada  
masa yang akan datang.

Buku ini saya susun  dengan pertimbangan yang 
pertama, memperhatikan banyaknya alumni perguruan 
tinggi Negeri /Swasta, Agama/umum di Indonesia 
khususnya di NTB  dari angkatan tahun 1994  sampai   
yang tamat pada tahun 2018  tidak sedikit yang masih 
mencari pekerjaan, membawa map sana sini untuk 
mencari pekerjaan sehingga terkesan bahwa semakin 
banyak alumni  perguruanTinggi semakin banyak jumlah 
pengangguran, dengan terbitnya  buku ini maka semakin 
banyak alumni Pergguran Tinggi semakin banyak 
peluang untuk membuka atau mulai berwirausaha, 
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karena di Indonesaia jumlah pengusaha mencapai 0,18 
%, sementara Singapura 7 % dan Amirika Serikat 11 
%. Sehingga kehadiran buku entrepreneurship ini 
bagaimana para mahasiswa  bisa merubah mind shetnya 
agar mereka tidak lagi berniat untuk menjadi Pegawai 
Negeri Sipil,kerja di perkantoran  tetapi mereka harus 
bisa membuat usaha / pekerjaan sendiri sehingga bukan 
lagi menjadi beban masyarakat tetapi selesainya menjadi 
harapan masyarakat dan kemajuan serta kesejahateraan 
umat.

Buku ini rampung sampai tahap edit pada pertengahan 
bulan Desember 2018, sekaligus sebagai Kado Ulang tahun 
saya yang ke 45. Semoga para mahasiswa  di Indonesia  
tergugah hatinya untuk mau mulai  berwirausaha  sambil 
kuliah sehingga begitu mereka selesai sudah mapan secara 
finansial dari permasalahan  ekonomi, bukan setelah 
mereka selesai kuliah baru berpikir  apa yang dikerjakan 
tetapi saat jadi mahasiswa mereka sudah punya aktivitas, 
karena saat menjadi mahasiswa memiliki relasi yang 
banyak dengan teman sekelas, teman seangkatan, dengan 
dosen wali dan para pimpinan di lembaga,  setidaknya 
bisa membantu orang tua tidak lagi mereka minta setiap 
saat untuk kebutuhan perkuliahan, living coss, referensi, 
transportasi dan kebutuhan lainnya

Tulisan ini terwujud berkat rahmat dan karunia 
Allah SWT serta bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu 
perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih pada 
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pihak-pihak yang telah membantu terwujudnya buku  
entrepreneurship   ini 

1. Kepada Bapak  Rektor UIN  Mataram (Prof.
Dr.H.Mutawalli, M.Ag,  Bapak  Dekan Fakultas Syariah
( Dr. H. Musawwar, M.Ag)  dan Bapak Wakil Rektor I
bidang akadaemik  ( Prof. Dr.H.Masnun Tahir, M.Ag)
yang telah mendorong para Dosen dilingkungan UIN
Mataram agar selalu meningkatkan  pendidikan dan
pengajaran, menerbitkan dan mencetak buku ajar
agar bisa ditransformasikan kepada mahasiswa  dan
masyarakat.

2. Kepada Bapak Dekan Fakultas Ekonomi Universitas
Mataram secara urut saya sebutkan   Drs.H. Mar’I
Fauzi, MS, Prof  Dr.Hj Titik Herawati, M.Si, Drs. H.
Sukardan, MSi (alm),  Drs.H.Mahyudin Natsi, M.Si,
Prof. Drs. H. Tatok Asmuni, M.BA., DBA.)  dan Dr
Mu’aidi Yasin MS, yang telah memberikan dukungan
dalam penyusunan buku ini sehingga nantinya bisa
memberikan kemudahan dalam proses belajar
mengajar pada mahasiswa-mahasiswi di lingkungan
Universitas Mataram

3. Kepada Bapak Drs. Nurdin Ending, MM selaku
Motivator diberbagai daerah di Indonesia  juga
praktisi di bidang enterepreneurship di berbagai
instansi

4. Teman-teman tenaga pengajar dan para Mentor antara
lain : Irwansyah, Wiwin Mustafa, M.AB, M.Fadhlillah,
S.Pd, Suri Rahmadi, S.Kom, H. Wawan Hermana
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(sosis NTB) yang sering memberikan motivasi untuk 
membuat buku tentang Entrepreneurship) karena 
beliau-beliau ini sibuk dengan praktiknya sehingga 
saya harus meluangkan waktu untuk bisa menyusun 
buku ini sampai seslesai

4. Akhirnya, secara khusus saya ucapkan terima kasih
yang sedalam-dalamnya kepada istri tercinta, Paizah, S.
Ag, M.Sy   yang saat ini  sebagai komisioner KPU Kota
Mataram priode  2014-2019 yang telah memberikan
kesempatan seluas-luasnya untuk menyelesaikan buku
ini. Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya
juga saya sampaikan kepada putra-putri  tersayang.
M.Ikhwan Fiddaraini Hasipa,  M. Syaichul Huda al-
Mubarok, Annida Chairo Sabila dan M. Hanif  Yahya
al Ghifari sewaktu  saya menyusun  dia merasa kurang
diperhatikan bahkan pernah mengatakan kenapa
bapak kerjanya ngetik-ngetik di laptof  saja  saat itu dia
berusia 4 tahun

Semoga mereka mendapatkan limpahan Rahmat dan
karunia yang setimpal dari Allah SWT atas segala jasa-
jasanya dalam mewujudkan  buku    Entrepreneurship  ini, 
sehingga dapat membantu memperkaya khazanah ilmu 
pengetahuan. Semoga buku yang sangat sederhana ini 
dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi 
kemajuan dunia pendidikan dan perubahan paradigm 
dan mindset  para mahasiswa agar tidak tergantung lagi 
mencari pekerjaan jadi PNS. Semoga hari  ini lebih baik 
dari hari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari 
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ini.  Kalau bukan kita siapa lagi yang harus merubah, 
kalau tidak sekarang kapan lagi melakukan perubahan.  
Akhirnya hanya kepada Allah Swt penyusun memohon, 
semoga hasil jerih payah selama ini diterima sebaga 
amal ibadah dan diridloi oleh Allah Swt. Amiin ya rabbal 
alamin.

 
Mataram, 11  Maret  2019

Ahmad  Muhasim
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BAB I

PENGERTIAN DAN MANFAAT 
KEWIRAUSAHAAN

A. Pengertian Kewirausahaan 

Kewirausahaan adalah disiplin ilmu yang mempelajari 
tentang nilai, kemampuan, dari prilaku sesorang dalam 
menghadapi tantangan hidup untuk meperoleh peluang  
dengan berbagai  risiko yang mungkin dihadapinya.1 
Dalam konteks bisnis menurut Thomas W, Zimmerer 
kewirausahaan adalah hasil dari suatu disiplin  serta 
proses sistematis penerapan kreativitas dan inovasi dalam 
memenuhi kebutuhan peluang di pasar. 

Dulu kewirausahaan dianggap hanya dapat 
dilakukan melalui pengalaman langsung dilapangan dan 
merupakan bakat yang dibawa sejak lahir, yang dengan 
demikian kewirausahaan tidak dapat  dipelajari dan 
diajarkan sekarang, kewirausahaan bukan hanya urusan 
lapangan, tetapi merupakan suatu  disiplin ilmu yang 

1Abas Suaryo, kewirausahan, Andi Yogjakarta, 2010: 1
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dapat dipelajari  dan diajarkan. ‘ Seorang yang memiliki 
bakat kewirausahaan dapat mengembangkan bakatnya 
melalui pendidikan. Mereka yang menjadi wirausaha 
adalah orang-orang yang mengenal potensi dan belajar 
mengembangkannya untuk menangkap peluang serta 
mengorganisasi  usaha dalam mewujudkan cita-citanya. 
Oleh karena itu untuk menjadi wirausaha yang sukses, 
memiliki bakat saja tidak cukup, tetapi juga harus 
memiliki pengetahuan mengenai segala aspek usaha 
yang akan ditekuninya.2

Pendidikan kewirausahaan  harus diajarkan  sebagai 
suatu disiplin  ilmu tersendiri  yang independen, dengan 
alasan sebagai berikut:

a. Kewirausahaan berisi bidang pengetahuan yang 
utuh dan nyata  dimana terdapat teori, konsep  dan 
metode ilmiah yang lengkap

b. Kewirausahaan memiliki dua konsep yaitu posisi 
permuaan, dan didikan manajemen umum yang 
memisahkan antara manajemen dan kepemilikan 
usaha 

c. Kewirausahaan merupakan disiplin ilmu yang 
memiliki objek tersendiri yaitu kemampuan 
menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda

d. Kewirausahaan merupakan alat untuk menciptakan 
perataan usaha dan pendapatan, atau kesejahteraan 
rakyat yang adil dan makmur. 

Ibid halaman 2 2
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Dibidang bisnis misalnya, perusahaan akan sukses  
dan meperoleh peluang besar  bila memiliki kreativitas 
dan inovasi. Proses kreatif  dan inovasi , wirausaha 
menciptakan nilai tambah atas barang dan jasa. Nilai 
tambah atas barang dan jasa  yang diciptakan melalui 
proses kratif  dan inovasi banyak banyak menciptakan 
keunggulan, termasuk keunggulan bersaing, perusahaan 
seperti Microsift, Sony, dan Toyota, merupakan 
perusahaan yang sukses dalam produknya  karena 
memiliki kreativitas dan inovasi. Kemudian perusahaan 
Nokia, Samsung, Oppo dan lainnya yang terus menerus 
berkreativitas dalam produk dan model dibidang  
teknologi. Dengan memiliki jiwa kewirausahaan  maka 
birokrasi dan institusi  akan memiliki motivasi , optimism, 
dan berlomba untuk menciptakan  cara-cara baru yang 
lebih efisien, efektif, inovatif, fleksibel dan adaptif.

Menurut John J. Kao3  entrepreneurship adalah ; 
entrepreneurship is the attempt to create value throught 
recognition of  business opportunity, the manajemen of  risk 
taking appropriate  to the opportunity, and throught the 
communicate and manajement skills  to mobilize human, 
financial and material resources  necessary to bring   a project 
to fruition. Dengan kata lain kewirausahaan  adalah usaha 
untuk menciptakan nilai melalui pengenalan kesempatan 
bisnis, manajemen pengambilan risiko  yang tepat, dan 
melalui ketrampilan komunikasi  dan manajemen untuk 

 3Abas Sunaryo dalam buku kewirausahaan, Andi Yogjakarta,
2011 : 36
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mobilisasi  manusia, uang, dan bahan-bahan baku atau 
sumber daya lain yang diperlukan untuk menghasilkan  
proyek supaya terlaksana dengan baik. Jadi siapakah 
wirausaha itu 

a. Orang yang memulai atau mengoperasikan sebuah 
usaha/bisnis

b. Para individu yang menemukan kebutuhan pasar 
dan membangun perusahaan baru  yang dapat 
memenuhi kebutuhan pasar

c. Orang-orang yang berani mengambil risiko (risk 
takers)  yang mampu memberikan daya dorong  bagi 
perubahan, inovasi,  dan kemajuan.

d. Semua active owner manager (founders and’or manager  
of  small bussines.

B. Manfaat Kewirausahaan 

Beberapa penelitian menunjukkan  bahwa pemilik 
bisnis, mikro kecil dan menengah percaya bahwa mereke 
cendrung bekerja lebih keras, menghasilkan lebih banyak 
uang dan lebih membanggakan daripada bekerja disuatu 
perusahaan besar, ssebelum mendirikan usaha  setiap 
calon wirausaha  sebaiknya mempertimbangkan  manfaat  
kepemmilikan bisnis mikro, kecil dan atau menengah 
terlebih dahulu. Thomas W. Zimmerer  merumuskan 
manfaat kewirausahaan  sebagai berikut:

a. Memberi peluang dan kebebasan untuk 
mengendalikan nasib sendiri, dengan memiliki usaha 
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sendiri  akan memberikan kebebasan  dan peluang 
bagi pebisnis untuk mencapai tujuan hidupnya. 
Pebisnis akan berusaha memenangkan hidup mereka  
dan memungkinkan mereka untuk memanfaatkan 
bisnis guna mewujudkan cita-cita mereka.

b. Memberi peluang melakukan perubahan. Semakin 
banyak  pebisnis yang memulai  usahanya  karena 
mereka dapat menangkap peluang  untuk melakukan 
berbagai perubahan yang menurut mereka sangat 
penting, mungkin berupa penyediaan perumahan 
sederhana yang sehat dan banyak  pakai untuk 
keluarga atau mendirikan program dasar  ulang 
limbah  untuk melestarikan sumber daya alam 
yang terbatas. Pebisnis menemukan cara untuk 
mengombinasikan wujud kepedulian mereka  
terhadap berbagai masalah ekonomi dan sosial  
dengan harapan akan menjalani kehidupan  yang 
lebih baik.

c. Memberi peluang untuk  mencapai potensi diri  
sepenuhnya. 

d. Banyak orang menyadari bahwa  bekerja disuatu 
perusahaan seringkali membosankan, kurang 
menantang, dan tidak ada daya tarik. Hal ini tentu 
tidak berlaku bagi wirausaha.

 Memiliki peluang untuk meraih keuntungan seofimal 
mungkin.
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 Walaupun pada tahap awal uang bukan daya tarik 
utama bagi wirausaha, keuntungan wirausaha 
merupakan  sumber motivasi yang penting bagi  bagi 
seseorang untuk membuat usaha sendiri. 

 Memiliki peluang untuk berperan aktif  dalam 
masyaakat dan  mendapatkan pengakuan atas 
ussahanya.

e. Memiliki peluang untuk melakukan sesuatu  yang 
disukai dan menumbuhkan rasa tenang  dalam 
mengerjakannya. 

C. Peran dan fungsi Wirausaha. 

Setiap wirausaha memiliki fungsi pokok dan fungsi 
tambahan sebagai berikut: Fungsi pokok wirausaha, 
yaitu

a. Membuat keputusan-keputusan penting  dan 
mengambil risiko tentang tujuan dan sasaran 
perusahaan.

b. Memutuskan tujuan dan sasaran perusahaan

c. Menetapkan bidang usaha dan pasar yang akan 
dilayani

d. Menghitung skala usaha yang akan diinginkanya

e. Menentukan permodalan yang diinginkannya (modal 
sendiridan modal dari luar)  dengan komposisi yang 
saling menguntungkan

f. Mencari dan menciptakan berbagai cara baru
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g. Mengendalikan secara efektif  dan efisien

h. Mencari terobosan baru dalam mencari  dalam 
mendapatkan masukan atau input, serta mengolahnya 
menjadi  barang dan atau jasa yang menarik.

i. Memasarkan barang dan atau jasa tersebut untuk 
memuaskan pelanggan sekaligus memeproleh dan 
mepertahankan  keuntungan maksimal.

D. Karakter Entrepreneurship 

Riset tentang karakteristik-karakteristik entre preneur, 
telah memusatkan perhatian  pada sejumlah sifat  yang 
pada umumnya dimiliki oleh mayoritas individu-individu  
yang memulai dan mengoperasikan usaha-usaha baru. 
Seorang yang bernama John Hornaday merupakan salah 
seorang yang pertama memanfaatkan survei-survei  dan 
wawancara intensif  guna mengembangkan  suatu daftar 
terpadu tentang ciri-ciri dan sifat entrepreneur4. 

Adapun sifat-sifat tersebut sebagai berikut: 

Menurut Hornaday

1 Kepercayaan pada diri sendiri  (self  Comfidence)

2 Penuh energi dan bekerja dengan cermat (diligence)

 Winardi, Enterpreneur dan Enterpreneurship, Pajar Interpratama 4

Mandiri, 2003  ; 27
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3 Kemampuan untuk menrima risiko yang 
diperhitungkan

4 Memiliki kreativitas

5 Memiliki fleksibilitas

6 Memiliki Reaksi positif  terhadap tantanga-tantangan 
yang dihadapi

7 Memiliki jiwa dinamis dan kepemimpinan

8 Memiliki kemampuan untuk bergaul dengan banyak 
orang

9 Memiliki kepekaan untuk menerima saran

10 Memiliki kepekaan terhadap kritik-kritik yang 
dilontarkan terhadapnya

11 Memiliki keuletan dan kebulatan tekad untuk 
mencapai sasara-sasaran

12 Memiliki pengetahuan (memahami pasar)

13 Memiliki banyak solusi

14 Memiliki ransangan /kebutuhan akan prestasi

15 Memiliki inisiatif

16 Memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri

17 Memiliki  pandangan tentang masa yang akan dating

18 Berorientasi pada laba
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19 Memiliki jiwa optimis

20 Memiliki keluasan pemahaman tentang produk dan 
teknologi.

Gambar Skenario berikut melukiskan imigran yang 
dibahas

a. Menganggur :individu yang tiba di Amirika Serikat 
untuk memulai kehidupan baru

b. Hingga : ia menganggur oleh karena kendala kultur, 
bahasa atau prasangka-prasangka

c. Entrepreneur : ia mencoba mencari produk atau jasa 
untuk dijual guna mempertahankan hidup. 

E. Objek Studi Kewirausahaan

Kewirausahaan mempelajari nilai, kemampuan, 
dan perilaku seseorang dalam berkreasi dan berinovasi. 
Oleh sebab itu  objek studi keweirausahaan adalah nilai 
dan kemampuan seseorang yang diwujudkan dalam 
bentuk  prilaku. Menurut Soeparman Soemahamidjaya,  
kemampuan sesorang yang  menjadi objek  kewirausahaan 
meliputi:

a. Kemampuan merumuskan tujuan hidup/usaha. 
Dalam merumuskan tujuan hidup/usaha diperlukan 
perenungan dan koreksi  yang kemudian dibaca dan 
diamati berulang-ulang sampai dipahami apa yang 
menjadi kemauannya.
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b. Kemampuan motivasi diri, yaitu untuk melahirkan 
suatu tekad  kemauaun yang besar

c. Kemampuan berinisiatif, yaitu mengerjakan sesuatu  
yang baik tanpa menunggu perintah orang lain, yang 
dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi terbiassa 
berinisiatif.

d. Kemampuan berinovasi yang melahirkan kreativitas 
(adanya cipta) dan setelah dibiasakan berulang-ulang 
akan melahirkan motivasi. Kebiasaan motivasi adalah 
desakan dalam diri untuk  selalu mencari berbagai 
kemungkinan atau kombinasi baru yang tepat 
dijadikan  perangkat dalam  menyajikan barang dan 
jasa bagi kemakmuran masyarakat. 

e. Kemampuan membentuk modal  material, sosial, 
dan intelektual.

f. Kemampuan mengatur waktu dan membiasakan 
diri , yaitu  untuk selalu tepat waktu dalam segala 
tindakan melalui kebiasaan  dan tidak menunda 
pekerjaan.

g. Kemampuan mental yang dilandasi agama.

h. Kemampuan membiasakan diri dalam mengambil  
hikmah dari pengalaman yang baik maupun 
menyakitkan. 5

Dari beberapa konsep yang dikemukakan, ada enam 
Hakikat penting kewirausahaan antara lain: 

Abbas sunaryo, hlm 4 5
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a. Kewirausahaan adalah nilai yang diwujudkan dalam 
prilaku yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga, 
penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil 
bisnis

b. Kewirausahaan adalah kemampuan menciptakan 
sesuatu yang baru dan berbeda (Peter Drucker, 
1999)

c. Kewirausahaan adalah proses penerapan kreativitas  
dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan 
menemukan peluang  untuk memperbaiki  
kehidupan/usaha

d. Kewirausahaan adalah nilai  yang diperlukan untuk 
memulai  dan mengembangkan usaha.(zimmerer, 
1996)

e. Kewirausahaan adalah proses dalam mengerjakan 
sesuatu yang baru dan bermanfaat serta bernilai 
lebih.

f. Kewirausahaan adalah  usaha menciptakan nilai 
tambah  dengan jalan mengkombinasikan  sumber-
sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk 
memenangkan persaingan. Nilai tambah tersebut 
dapat diciptakan dengan cara mengembangkan 
teknologi  dan ilmu pengetahuan, menghasilkan 
barang dan jasa  sehingga  lebih efisien, memperbaiki 
produk dan jasa yang sudah ada, dan menemukan cara 
untuk  memberikan kepuasan kepada konsumen.
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g. Kewirausahaan adalah prosses dinamis atas penciptaan 
tambahan  kekayaan, kekayaan diciptakan oleh individu 
yang berani mengambil risiko dengan syarat-syarat 
kewajaran, waktu, dan atau komitmen karire atau 
penyediaan nilai untuk berbagai barang dan jasa. 
Produk dan jasa tersebut mungkin tidak baru atau 
unik, tetapi nilai tersebut harus ditonjolkan dengan 
memanfaatkan ketrampilan  dan berbagai sumber 
daya. 
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BAB II

LAHIR DALAM KEADAAN MISKIN

Setiap orang yang lahir diatas dunia ini tidak ada 
satupun yang membawa harta atau fasilitas  yang dipakai 
seperti  buku, bolpoin, HP, kendaraan, Laptop  dan 
lainnya, karena setiap bayi yang lahir   tanda dia lahir 
keluar  suara tangisan begitu mendengar suara tangisan 
pertama seorang  bayi sang ibu pasti merasa  senang dan  
tersenyum menandakan anaknya lahirsehat dan selamat. 
Hanya tempat yang membedakan  seseorang itu lahir 
seperti kelahiran bayi di puskesmas, kelahirannya di 
dukun beranak, kelahirannya di RSU, lahir di Rumah 
sakit Harapan keluarga, rumah sakit RSCM, Permata Hati 
bahkan ada juga yang lahir dirumah sakit yang termahal. 
Yang membuat perbedaan tempat kelahirannya adalah 
orang tua, sekalipun berbeda tempat kelahiran yang 
kaya adalah orang yang memiliki rumah sakit dan para 
dokter yang menaganinya, sang anak yang baru lahir 
tetap dalam keadaan miskin. 

Setiap saat dibesarkan, dididik, dipelihara, dijaga dari 
sesuatu yang berbahaya  sampai mereka tau mana yang 
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baik dan yang buruk, mana yang boleh dan tidak boleh, 
sehingga pendidikan maupun karakter anak terbentuk 
diawali dari didikan orang tua atau keluarga. Begitu mau 
masuk pendidikan formal dari usia 5 tahun masuk TK 
6 -7 tahun masuk SD, usia 13 tahun masuk SMP  usia 
16 tahun masuk SLTA sederajat,usia 19 tahun masuk 
perguruan tinggi sehingga mendapat sarjana pada usia 
23 -25 tahun.

Lahir dalam keadaan miskin sesungguhnya tidak 
masalah namun yang menjadi masalah apabila hidup 
jadi orang miskin apalagi mati dalam keadaan miskin 
hal ini bertentangan dengan firman Allah dalam alqur’an 
maupun sunnah rasul antara lain ;

ًة ِضَعاًفا َخاُفوا يَّ ِذيَن َلْو َتَرُكوا ِمْن َخْلِفِهْم ُذرِّ  َوْلَيْخَش الَّ
َ َوْلَيُقوُلوا َقْوًل َسِديًدا ُقوا اهللَّ َعَلْيِهْم َفْلَيتَّ

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang 
seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-
anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap 
(kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah 
mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka 
mengucapkan perkataan yang benar6

Dari terjemahan ayat tersebut  dikatakan hendaklah  
takut kepada Allah orang-orang yang seandainya  
meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang 

(Qs Annisa 4: (9 6
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lemah. Kata lemah dalam terjemahan ini sangatlah luas, 
jangan meninggalkan generasi dalam keadaan lemah 
termasuk  lemah pendidikan, lemah fisik, lemah iman, 
lemah moral, lemah politik, lemah organisasi, lemah 
strategi, lemah Tekhnologi informasi,  dan lainnya. 

Begitu pula dalam hadits yang artinya apabila anak 
adam meninggal maka terputuslah amalnya kecuali tiga 
hal yakni sodakah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak 
shalih yang selalu mendoakan kedua orang tuanya baik 
orang tuanya masih  hidup maupun sudah meninggal 
dunia. Dari terjemahan hadits tersebut bagaimana 
sesorang bisa memberi sodakah jariah kalau hidupnya 
miskin, bagaimana menuntut ilmu yang tinggi kalau 
tidak ditunjang oleh biaya yang cukup, bagaimana mau 
memilih rumah sakit yang  bagus kalau tidak ada uang, 
bagaimana mau menjadi pemberi sedekah kalau tidak 
ada yang disedekahkan  dan seterusnya. 

Bill Gate mengatakan : Lahir dalam keadaan miskin 
bukanlah suatu kesalahan anda, tapi jika anda mati dalam 
kemiskinan itu adalah kesalahan anda sendiri. Bill Gate 
saat ini ditaksir memiliki kekayaan 72,7 Miliar dollar 
As bayangkan berapa kekayaannya kalau dirupiahkan. 
Dimana kekayaannya sudah dipastikan terus bertambah  
karena perangkat lunak yang diproduksi Microsoft  
masih akan tetap  digunakan orang diseluruh dunia.  
Memperhatikan apa yang dikatakan Bill Gate  lahir dalam 
keadaan miskin bukan kesalahan kita itu artinya tak perlu 
menyesali dan menyalahkan siapa-siapa. Terima saja.
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Tetapi  bila kelak mati  dalam miskin itu jelas merupakan 
kesalahan kita sendiri. Apa artinya tandanya kita tidak 
berusaha semaksimal mungkin dengan segala potensi 
yang dimiliki untuk menjadi kaya. 

Lahir dalam keadaan miskin  sejatinya tidak membuat 
kita miskin seumur hidup, boleh miskin dalam  hal materi. 
Tetapi tidak boleh miskin  dalam masalah hati  karena kita 
bisa memperkaya diri  dengan berbuat kebaikan. Seperti 
halnya Bill gate memperkaya hati dengan mendirikan  
yayasanBil and Melinda gate Foundation yang bergerak 
dibidang amal dan sosial. Yayasan yang didirikannya  
bertujuan untuk memerangi kemiskinan, meningkatkan 
mutu pendidikan dan penelitian. 

Bagi pelajar dan mahasiswa setidaknhya mengetahui 
penyebab kemiskinan dan bagaimana solusi: 

Penyebab kemiskinan.Pada bidang sosial sebaiknya 
memperhatikan penyebab kemiskinan antara lain.

a. Kesalahan sistem distribusi. Islam sangat menjaga 
milik  individu sperti hukum waris namun 
memperhatikan juga kepentingan orang banyak. 
Buktinya zakat ditempatkan sebagai rukun Islam 
ketiga  sesudah sholat. Zakat adalah bentuk jaminan 
pengamanan sosial dalam  Islam untuk kebutuhan 
orang banyak. Jika sistem distribusi tidak berjalan 
dengan baik  maka yang terjadi adalah ketimpangan. 
Contoh sebagian besar masyarakat hari ini  tidak 
punya beras untuk makan, sebagian yang lain 
masyarakat memiliki harta sampai triliunan rupiah. 
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Keadaan ini menggambarkan  penyebab kemiskinan 
bukannya kurang sumber daya alam namun karena 
cara pendistribusian atau pengaturan kepemilikan 
yang tidak tepat7. Contoh lain di Nusa tenggara 
Barat kabupaten Lombok timur jumlah angka gizi 
buruk di tahun 2016 sebanyak 300 orang, 10 orang 
diantaranya meninggal dunia.

b. Adanya paham sufisme. Banyak umat Islam di 
”ninabobokan”  oleh faham sufisme yang sesat. Yang 
menyuruh kaumnya duduk-duduk sambil berzikir 
kepada Allah SWT.faham ini dihembuskan oleh 
orang kafir dan orientalis agar umat Islam menjadi 
lemah.

c. Adanya faham sekularisme. Kurangnya ilmu-ilmu 
dunia usaha dikalangan kaum muslimin membuat 
mereka tertinggal  dengan non muslim, akibatnya 
sekularisme di Indonesia. Pemisahan sekolah agama 
dengan sekolah umum. Sekolah agama Kaya dengan 
pengetahuan fiqh ibadah tapi kurang paham fiqih 
muamalah. Keadaan seperti ini  membuat mereka 
kurang menguasai  ilmu usaha sehingga sulit  
mendapat kesempatan bekerja dan menjadi miskin. 
Sebaliknya seseorang sekolah lulusan umum, sangat 
ahli tentang dunia usaha, namun kurang memahami 
tentang fiqih ibadah, merekapun ahirnya menjadi 

 7Gusfahmi, Rekonstruksi Praktik  Zakat  dan Pajak Untuk
 Menanggulangi Kemiskinan, makalah halaman 4 tt
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manusia yang kosong kering secara rohani dan tidak 
berakhlak.

d. Karena ujian dari Allah. Ada manusia yang dari 
lahirnya cacat, lemah fisik atau pikiran, lumpuh, tidak 
punya ayah dan ibu, tidak punya saudara, kematian  
suami/istri, tua renta tak punya anak, atau sudah 
berusaha dengan keras namun masih saja miskin. Hal 
ini dijelaskan dalam surat an Nahl 71 yang artinya  
” 71. Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari 
sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang 
yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan 
rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, 
agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka mengapa 
mereka mengingkari nikmat Allah”8

Dari  penyebab tersebut, maka beberapa solusi yang 
ditawarkan menurut Islam.

Islam denga tegas menolak  kemiskinan dan 
menganggapnya sebagaisuatu penyakit yang berbahaya 
bagi keselamatan dan keutuhan akidah, maka Islam 
sudah memaklumatkan perang melawan kemiskinan. 

Jika kemiskinan sebagai suatu penyakit maka Allah 
menurunkan obatnya, jika  kemiskinan sebagai suatu 
taqdir Allah maka upaya untuk melepaskan diri dari 
cengkeramannya adalah juga taqdir Allah.  Dalam 
memberikan solusi atas masalah kemiskinan  Islam 

8Al-quran dan terjemahan, QS 16 : 71
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membagi fakir miskin menjadi tiga kelompok, masing-
masing kelompok akan berbeda solusinya.

a. Dengan mewajibkan bekerja bagi orang yang fisiknya 
kuat, bekerja bagi yang kuat wajib hukumnya dan 
merupakan senjata yang pertamauntuk memerangi 
kemiskinan. Rizki yang sudah dijanjikan oleh Allah  
itu tidak bisa dicapai  kecuali dengan mengerhkan  
segala upaya dan usaha. sesuai  dengan firman Allah  
yang artinya:  ” Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah 
bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan 
makanlah sebahagian dari rezki-Nya. Dan hanya kepada-
Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”9

b. Mengeluarkan infak untuk karib kerabat, kaum 
miskin yang lemah dan tidak mampu bekerja, seperti 
jompo, naka-anak, janda tua, tapi masih mempunyai 
kerabat, mereka itu mendapat jaminan dari anggota 
keluarga berupa nafkah. Hal ini dijelaskandalam 
firman Allah swt yang artinya: ” Mereka bertanya 
tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: ”Apa 
saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan 
kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, 
orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam 
perjalanan.” Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, 
maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.10

9Terjemahan QS.al Mulk, 67: 15
10Terjemahan Qs albaqarah, 2 : 215
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c. Mengeluarkan Zakat untuk kaum miskin yang tidak 
kuat bekerja dan tidak punya karib kerabat. Untuk 
kelompok  ini Allah SWT telah  menetapkan hak 
yang telah pasti berupa  zakat.11Dan pada harta-harta 
mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan 
orang miskin yang tidak mendapat bagian. 

Untuk menjembatani kedua hal tersebut  Allah telah 
menetapkan suatu penghubung, suatu solusi, suatu 
jaminan bagi yang miskin dan lemah kepada yang kaya 
yakni zakat. 

Setelah anda membaca bab satu silahkan isi aktivitas  
dan biodata dibawah ini;

Tabel  1

No Waktu Pekerjaan Keterangan 
1 08.00 -  

13.00
Sedang di sekolah 
kampus Belajar / Kuliah 

2 14.00 -15.00

Dst. Silahkan diisi 
sesuaiaktivitas 
masing-masing 
tanpa di rekayasa

Dari semua pekerjaan yang sudah  anda lakukan  
kira-kira mana yang kurang bermanfaat dan mana 
yang banyak manfaatnya dan pekerjaan apa yang 
ada penghasilannya silahkan anda beri tanda centang 

11Terjemahan QS Adz Zaariat 51 :19
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atau tanda bintang. Setelah mengisi tabel diatas maka 

lanjutkan isi pada tabel berikutnya: 

No Nama/Nim

Semester/jurusan 

Alamat Asal

Alamat sekarang 

No  HP

Rencana Usaha

Tempat usaha 

Jenis Usaha

Jumlah modal

Cara  memperoleh modal 

Waktu mulai buka usaha

Pertimbangan kelayakan 

Cara mengembangkan

Kemungkinan hambatan 
Teman kerja
Apakah anda tertarik 
untuk mengikuti 
kegiatan kewirausahaan /
enterpreneurship 
Jelaskan alasan anda 
Alasan mau menjadi 
wirausaha
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Setelah anda selesai 
kuliah mana yang lebih 
berpeluang untuk jadi 
karyawan, PNS atau 
pengusaha

Apa saran anda buat  
lembaga atau  pengelola 
untuk perbaikan kegiatan 
berikutnya 
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BAB III

KAYA DI USIA MUDA

Setelah selesai dibaca bab pertama tentang lahir dalam 
keadaan miskin, maka bab ini bagaimana manusia keluar 
dari kemiskinan, dan kemiskinan tersebut jangan terlalu 
lama menemani kita sehingga  pada bab ini bagaimana 
kaya di usia muda.  Sesungguhnya apa sebenarnya difinisi 
kaya. 

Kaya tidak bisa didefinisikan secara pasti seperti 
ilmu matematika namun tergantung sudut pandang, 
pola hidup, teman bergaul, pasangan hidup, tempat 
tinggal suatu  Negara, jenis pekerjaan. Mari perhatikan 
satu persatu contoh seorang petani  dianggap kaya 
apabila lahan pertaniannuya luas hasil panenya banyak 
dan masih tersedia persiapannya sampai satu atau dua 
tahun kedepan. Selanjutnya teman bergaul mereka 
akan merasakan dirinya kaya apabila kebutuhan saat ini 
terpenuhi bila ditanya oleh teman-temanya, pasangan 
hidup mereka akan merasa kaya apabaila kebutuhan 
saat itu terpenuhi dan keluarga tidak banyak tuntutan 
sehinngga mereka merasa cukup dan kaya dengan apa 
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yang dimilikinya. Selanjutnya jenis pekerjaan para tukang 
kayu atau tukang bangunan akan merasa kaya apabila 
peralatan yang digunakan lengkap, tawaran pekerjaan 
dari berbagai tempat  

1. Ingin tahu apa saja rahasia menjadi kaya di usia 
muda?

a. Bukan menumpuk-numpuk uang tapi Memberikan 
manfaat yang terbesar untuk orang banyak yang 
tidak  pernah orang lain lakukan, menyebar 
kemanfaatantersebut serta mendekatkan diri pada 
semua perintah Allah.

b. Membiasakan diri untuk berbagi dengan sesama 
berupa membayar  (Zakat, Infak dan Sodakah)

c. Menolak  untuk Berkarir dari Jalur Tradisional yang 
membutuhkan waktu lama seperti mau jadi dokter, 
polisi, politisi, pengacara, dosen, yang membutuhkan 
waktu bertahun-tahun dan belum tentu mendapatkan 
hasil, serta belum tentu ada formasi  pekerjaan yang 
sesuai dengan keahlian anda

d. Selalu belajar dan berkarya setiap waktu. Manajemen 
waktu adalah aspek yang juga merupakan alat 
pengembangan diri yang sangat penting, ia 
membantu anda melakukan kerja dengan lebih baik 
sehingga bisa menata karier dan berkonsentrasi  pada 
proyek-proyek khusus, kelola waktu anda maka anda 
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akan bisa merawat diri dengan lebih baik. 12Hal ini 
juga terungkap dalam firman Allah 

ِذيَن آَمُنوا  َواْلَعْصِ )1( إِنَّ اْلِْنساَن َلِفي ُخْسٍ )2( إِلَّ الَّ
ْبِ بِالصَّ َوَتواَصْوا  قِّ  بِاحْلَ َوَتواَصْوا  احِلاِت  الصَّ  َوَعِمُلوا 

)3(
Artinya: Demi Masa, Sesungguhnya manausia berada 
dalam kerugian,kecuali orang-orang yang beriman 
dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati 
supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati 
supaya menetapi kesabaran.13

e. Lakukan research, uji coba, latihan dan sintesa atas 
beragam imformasi yang merekatemukan dimana  
kemudian mengubah kehidupan orangbanyak. 
Kemampuan menjadi pendengar sehingga bisa 
mengambil hal yang positif  dari semua orang 

f. Menambah jam bekerja dan melibatkan orang 
lain contoh: biasa mulai ke pasar jam 08.00 sampai 
jam 12.00. coba rubah mulai masuk sebelum jam 
8 kemudian selesai diatas jam 12.00, pasti hasilnya 
akan berbeda dari biasanya, begitu pula yang bekerja 
dikantoran menambah jam kerja tentu hasilnya 
akan beda dengan yang lain. Beberapa manfaat yang 

 12Andreo Molloy, Success bukan mimpi, pen. Raih asa Suksess
Swadaya Grouf, Jakarta, 2010
13Al qur’an dan terjemahan Qs Al Asyr, 103 : 1-3



Ahmad Muhasim, M.HI

|   26   |

dirasakan apabila menambah jumlah kerja umpama 
berangkat pagi tidak kena macet, tidak kena panas 
matahari begitu juga ketika pulang tidak kena macet 
dan polusi seperti yang dirasakan oleh orang lain.

g. Bersedia berkorban dari kehidupan normal, 
tinggalkan kebiasaan nongkrong, main,  nonton, 
komentator, film-film sinetron dan aktivitas yang 
kurang bermanfaat.

Dalam bukunya Syamsul Arifin ada beberapa jurus 
untuk menjadi kaya antara lain:

1. Sadari pertarungan antara Malaikat dan syetan 
diantara dua telinga anda, malaikat membisik 
kebenaran sedangkan syetan membisikan kesesatan, 
sadari juga bahwa kita bisa memilih apakah mau ikut 
bisikan syetan atau bisikan malaikat.

 َوما َأصاَبُكْم ِمْن ُمِصيَبٍة َفباِم َكَسَبْت َأْيِديُكْم َوَيْعُفوا َعْن
َكثرٍِي

Artinya:Dan apa saja musibah yang menimpa kamu 
maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu 
sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari 
kesalahan-kesalahanmu)14 .

Selain itu Allah telah memberikan hidayah yang 
sama kepada semua manusia dimuka bumi ini, tidak 
ada umat yang tidak memiliki kitab  suci/wahyu Allah. 

QS. As Suro 42 : 30  14
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Tidak ada satu masapun yang tidak ada nabi sebagai 
pemberi petunjuk, tidak ada satu negarapun yang 
tidak punya presidaen, tidak ada satu provinsipun yang 
tidak ada kepala daerahnya, semuanya diberi hidayah, 
semuanya dipercaya jadi pemimpin daerah tergantung 
tingkatannya.

2. Hendaknya perkuat keyakinan dengan berdoa kepada 
Allah Swt. Contoh minta pada manusia sering-sering 
bisa sakitk kalau seorang anak minta  uang pada 
orang tua  sering-sering  bisa menimbulkan orang tua 
stress depresi bahkan strook, tapi minta pada tuhan 
banyak-banyak tidak  masalah karena tuhan Maha 
kaya. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT.

وَن ِذيَن َيْسَتْكِبُ ُكُم اْدُعوِن َأْسَتِجْب َلُكْم إِنَّ الَّ  َوقاَل َربُّ
َم داِخِريَن َعْن ِعباَدِت َسَيْدُخُلوَن َجَهنَّ

 Dan Tuhanmu berfirman: "Berdoalah kepada-Ku, 
niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya 
orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-
Ku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina 
dina."15 

Adam Kho  mengatakan ada tujuh langkah menuju 
keberlimpahan Finansial.16 Ketujuh ini adalah sebuah 

Qs al Ghafir 60  15
 16Adam Kho, Secrets Of  Self- Made Millionaires, Bagaimana Anda
 memperoleh pendapatan Luar biasa dan membangun Kekayaan
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rumus untuk menciptakan kekayaan, apakah semua 
jutawan swausaha mengambil langkah  yang sama untuk 
mengumpulkan keberuntungan mereka?, seandainya 
kita meneliti secara mendalam tentang cara bertindak 
dan berpikir  miliuner swausaha, akankah kita temukan 
suatu kesamaan petunjuk yang dapat  dipelajari.langkah-
langkah tersebut adalah 

a. Gunakan Pola pikir Jutaan Dolar, cara berpikir 
milliuner  berbeda karena itu tindakan yang dilakukan   
tidak sama sehingga hasil yang diperoleh  jauh berbeda 
pula. Para milliuner  swausaha memiliki seperangkat  
paham dan kebiasaan berbeda yang memungkinkan  
mereka melihat kesempatan padahal orang  lain 
menganggapnya sebagai masalah.

b. Menetapkan tujuan-tujuan finansial yang jelas

 Kesejahteraan tak akan terwujud secara kebetulan, 
kesejahteraan selalu dimulai dengan tujuan yang 
jelas dalam pikiran kita. Pada satu titik  dalam 
kehidupan mereka, para milliuner selalu membuat 
sebuah keputusan   untuk menjadi kaya.

c. Menciptakan sebuah rencana finansial. Sekali  telah 
menetapkan target finansial yang spesifik tentang 
berapa banyak uang yang ingin dikumpulkan, 
maka dapat menggunakan rencana yang efektif  
untuk mendapatkan. Sebagian orangtak berhasil  

 Bersih Jutaan Dolar dimulai dari Nol, PT Elek MediaKompurendu
Gramedia, Jakarta, 2015:25
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mencapai mimpi finansial  mereka hanya karena 
mereka tak memiliki rencana finansial untuk 
mewujudkannya, dan tak mendapatkan petunjuk  
untuk membuatnya.

d. Meningkatkan pendapatan secara drastis. Setelah 
membangun rencana finansial, sebagianorang 
cendrung  kecil hati pada awalnya. Mereka melihat 
rencana tersebut dan menyadari dengan jumlah 
pendapatan  yang mereka terima  dan tabaungan 
saat ini. Oleh karena itu sangatlah penting  belajar 
cara mempercepat  dan memberi  tenaga  kuat pada 
rencana finansial dengan mengambil langkah untuk 
meningkatkan pendapatan.

e. Kelola uang dan kurangi pengeluaran. Apabila tidak 
mengelola pendapatan, pengeluaran akan ikut naik  
seiring dengan kenaikan pendapatan  dan menghapus 
seluruh surplus dana yang kita miliki, bahkan yang 
lebih buruk lagi mulai melakukan  pembelanjaan 
secara kredit karena terbujuk oleh skema cicilan  
yang ringan. Para milliuner menjadi kaya bukan  
karena banyaknya uang  yang mereka terima, tetapi 
lebih pada kemampuan mereka untuk menabung   
dan berinvestasi. 

f. Kembangkan uang anda dengan  tingkat 
keuntungan Para Milliuner, dengan meningkatkan 
pendapatan dan mengurangi pengeluaran maka 
anda mampu mengakumulasikan surplus dana yang 
dapat digunakan untuk membantu membangun 
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kesejahteraan. Semua milliuner  swausaha meyakini 
sebagian besar kekayaannya berasal dari investasi  
yang mereka lakukan  karena mereka tahu bahwa 
sekedar bekerja untuk uang  tak akan membuat 
mereka kaya. Ini terjadi ketika anda memungkinkan 
uang dapat menghasilkan uang berikutnya sehingga 
kekayaan yang mapan tercipta.

g. Lindungi kekayaan anda. Ketika memiliki uang 
sebaiknya bekerja sama dengan pihak perbankan, atau 
asuransi, penjamin atau pembukaan rekening diluar 
negeri untuk memastikan bahwa tak seorangpun 
dapat  menyentuh kekayaan  yang telah anda bangun. 17

Ketika gagal, milliuner memandangnya sebagai 
pengalaman  belajar sedangkanorangbiasa hanya 
merasakannya sebagai kegagalan. Pada saat mengadopsi  
paham dan kebiasaan-kebiasaan  seorang miliuner  
persepsi terhadap dunia  akan berubah sama sekali dan 
anda akan menyadari ada begitu banyak kesempatan  
untuk menghasilkan uang dimana-mana setiap saat 
disekitar anda

2. Sukses Hak Semua Orang

Untuk menjadi orang success  sebaiknya ikutilah 
langkah-langkah berikut ini

a. Tentukan Definisi sukses menurut anda dengan cara 
membuat gambar, menyusun peta pikiran, (Mind 

17Adam Kho, 32
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Map) atau menyusun daftar gagasan yang anda 
miliki

b. Ciptakan visi sukses dalam versi anda  berdasarkan 
definisi yang Anda  buat

c. Renungkan pertanyaan-pertanyaan di halaman agar 
dapat menyelaraskan  karir dan nilai yang anda anut 
dengan lebih baik

d. Tetapkan tujuan dan karir untuk membantu anda 
mewujudkan  visi anda tentang kesuksesan

e. Susunlah rencana tindakan  dengan rincian tugas dan 
strategi  sebagai perencanaan teknis  untuk mencapai 
setiap target spesifik dalam rangka  mewudukan visi 
besar  tentang kesuksesan  

Setelah anda membaca bab II ini coba saudara isi 
beberapa maknakalimat dibawah ini

Usia saya sekarang  __________________________

Harta adalah _______________________________

Uang adalah  _______________________________

Kekayaan  adalah ____________________________

Kebahagiaan adalah __________________________

Kapan kebahagiaan tersebut saya peroleh _________

Bagaimana  cara memperolehnya________________

Bagaimana status kehalalan barang tersebut. 
______________
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BAB IV

HIDUP HARUS KAYA

Semua manusia terlahir sebagai pemenang dan kaya, 
kesempurnaan alat indra yang dimiliki sekarang ini tidak 
bisa dibayar atau diganti dengan uang sedikitpun, contoh 
ketika saya menayakan kepada mahasiswa/mahasiswi  
kalau tangan anda saya bayar yang sebelah kiri 500 
juta kemudian kaki kanan 500 juta apakah anda mau 
serentak menjawab tidak mau, bagaimana kalau kedua 
matanya dibayar 2 milyar merekapun tetap tidak mau, 
jadi sesungguhnya manusia ini hidup dengan kekayaan, 
hanya saja sejauh mana manusia mampu memanfaatkan  
kekayaan yang dimilikinya. 

Konsep Negara kesejahteraan lahir dari paham 
liberalisme bahwa negara harus turut bertanggung  jawab 
atas rakyatnya. Selain itu Negara kesejahteraan ini 
juga lahir dari sosialisme, dimana dengan Negara 
kesejahteraan akan dapat mengatasi kemiskinan, 
memajukan kesetaraan sosial dan stabilitas sosial 
ekonomi. Dengan demikian, Negara kesejahteraan 
ini juga dapat dikatakan mengandung asas kebebasan, 
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kesetaraan hak, asas persahabatan /kekeluargaan, dan 
kebersamaan. Inilah yang dinamakan sebagai Negara 
Kesejahteraan liberalis-sosialisme

Negara Indonesia merupakan penganut Negara 
Kesejahteraan.Hal ini terdapat dalam UUD 1945 dalam 
bidang sosial ekonomi. Prinsip Negara kesejahteraan 
tersebut berada dalam UUD 1945 khususnya pada Pasal 
33 ayat 3 dan pasal 34 18,  sedangkan setelah diamandemen 
tercantum pada  Bab XIV tentang perekonomian dan 
kesejahteraan sosial19 dimana isinya mengandung tentang 
ekonomi-sosial. “ Sebagai konstitusi yang berorientasi  
keadilan sosial, UUD 1945 berisi pasal-pasal  dan bahkan 
bab khusus tentang kesejahteraan sosial, bab XIV   tentang 
perekonomian Nasional dan kesejahteraan sosial (social 
welfare), dua konsep  yang harus dipahami tidak boleh 
terpisah, kedua kalimat tersebut harus dibaca sebagai 
satu kesatuan jiwa keadilan sosial 20

Negara kesejahteraan sebenarnya sangat tergantung  
dengan paradigma besar yang  menjadi filosofi dari suatu 
negara  pada suatu priode.  

Negara kesejahteraan menurut Deacom adalah: 
suatu masyarakat dimana pemerinthanya bertanggung 
jawab menjamin bahwa setiap warganya menerima 

 UUD RI 1945  sebelum amandemen 18

.19UUD NRI 1945 Perubahan ke empat
 20Jimly Asshiddiqie, Gagasan Konstitusi Sosial, LP3ES, Jakarta
 2015 :95
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pendapatan minimum dan mempunyai akses sebesar 
mungkin yang ia mampu raih (untuk memenuhi 
kebutuhan hidupnya)  pada bidang perawatan kesehatan, 
perumahan, pendidikan,  dan layanan sosial personal 21. 

M.Syarif  Chaudhry dalam buku Sistem Ekonomi 
Islam mengatakan ciri-cir negara sejahtera antara 
lain: Pertama, penyedidaan jaminan sosial bagi semua  
orang  terhadap kecelakaan, sakit, pengangguran, usia 
lanjut, dan cacat. Kedua  keadilan sosial dan distribusi 
pendapatan yang adil dan merata diantara semua 
warga negara dengan meminimalkan celah antara 
kelompok kaya dengan kelompok miskin. Ketiga, 
penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan gratis 
atau disubsidi ( healt-subsidised) oleh negara. Keempat, 
dipertahankannya tingkat full empoyment bagi angkatan 
kerja dengan menjadikan negara bertanggung jawab 
penuh atas ketersediannya pekerjaan bagi mereka yang 
mampu bekerja. Kelima, pemilikan publik atau fasilitas 
umum sehingga dapat diberikan kepada kelompok 
berpendapatan redah dengan harga yang disubsidi22

 21Isbandi Rukminto Adi, Kesejahteraan Social  ( Pekerjaan Social,
 Pembangunan Social dan  Kajian Pembangunan, Jakarta Raja Grafindo
persada, 2013: 248

 22M.Syarif  Chaudry, Sistem Ekonomi Islam, Kencana
Prenadamedia Grouf, Jakarta, 2012 : 304
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Semua tanggung jawab tersebut disampaiakan kepada 
masyarakat melalui berbagai macam layanan sosial ( 
soscial services)23

Sebagai bentuk orang-orangyang mensyukuri nikmat 
Allah sejauh mana manusia memanfaatkan kekayaan 
alat indra yang dimilikinya, sejauh mana manfaat 
kekayaan dan harapan masyarakat terhadap kekayaan 
yang dimilikinya, karena agama mengajarkan  kekayaan 
yang dimiliki manusia tandanya apabila manusia mampu 
membagi dengan orang lain, sejauh mana manusia 
memperhatikan dan peduli terhadap masyarakat 
disekelilngnya. Ada beberapa trik untuk menjadi kaya 
antara lain

a. Niat serta keinginan yang kuat

b. Mempunyai cita-cita untuk menjadi orang yang 
sukses

c. Punya tujuan sukses : tujuan jangka pendek, 
menengah, jangka panjang

d. Tentukan jangka waktu berhasil anda

e. Buat dan miliki strategi sukses 

f. Competence :tingkatkan kapasitas, pengetahuan, 
sikap, keahlian

g. Berani memulai (action) bukan retorika dan rencana 

23Ibid hal 249
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h. Evaluasi kekurangan dan kelemahan serta bagaimana 
meningkatkan

h. Berteman dan bertanya pada orang sukses

i. Berdoa. 

Dari sepuluh trik tersebut penulis mencoba 
menguraikan satu persatu mulai dari niat bahwa sepakat 
paraulama memasukan niat ketika mau melakukan 
ibadah, sebelum sholat niat dulu, sebelum makan sahur 
untuk buasa Ramadlan  niat dulu, sebelum wudhu  niat 
dulu, sebelum berangkat kuliah/menuntut ilmu harus 
niat dulu, maka sebelum melaksanakan segala aktifitas 
niat dulu, sebelum buka toko/kios atau usaha sebaiknya 
niat  dulu. Kedua  harus memiliki cita-cita yang untuk 
menjadi orang sukses, maka bagaimana menjadi 
orang-orang sukses antara lain: berpikirlan dengan 
pikiran positif, bacalah buku-buku /kisah orang sukses, 
bergaulaah dengan orang-orang yang sukses, pelajarilah 
sejarah para nabi yang kaya dan sukses seperti  cerita 
nabi sulaeman  yang kaya dan taat pada Allah, cerita 
nabi Yusuf  AS yang kaya dan pernah menjadi bendahara 
Negara, pelajari sejarah para sahabat khulafaurrasyidin 
yang sukses. Ketiga mempunyai cita-cita untuk menjadi 
orang sukses,  usaha apapun yang akan anda lakukan 
maka  harus dipastikan oleh diri anda menjadi orang 
sukses, jangan ragu terhadap usaha yang anda lakukan 
karena kalau ragu maka hasilnyapun ragu, tapi kalu 
yakin sukses maka hasilnyapun pasti sukses.
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Trik yang  kesepuluh adalah Doa, doa- doa yang 
digunakan bisa berdoa setelah sholat lima waktu  biasa 
seperti doa setelah zuhur, setelah magrib dan seterusnya,  
juga bisa sholat  kemudian doa secarakhusus seperti doa 
setelah sholat Duha, Doa setelahTahajjud. Karena Allah 
telah befirman yang artinya : Berdoalah kalian niscaya 
akan saya kabulkan. Untuk dikabulkannya sebuah doa 
hendaknya memperhatikan  kesucian hati yang berdoa, 
kesucian tempat serta mencari tempat-tempat yang 
ijabah (tempat berdoa yang diterima)  Kata akan dalam 
ayat ini bisa berarti nanti, sebentar, tunggu beberapa saat 
lagi, setahun, dua tahun, tiga tahun dan seterusnya. Bila 
sampai tahun ketiga belum dikabulkan maka sebaiknya 
tetap dan terus menerus berdoa.

Bagi orang yang sering berdoa, terdapat hukum 
konversi dari apa yang dia minta, maka orang yang sering 
berdo’a setidaknya mendapat imbalah seperti dibawah in: 
terpelihara nama baiknya, bertambah relasinya, karirnya 
terus naik, bisnisnya berjalan terus, ilmunya bertambah, 
pasangannya harmonis, anak-anaknya taat (soleh-
solehah),kesehatannya terpelihara, keselamatannya 
terjaga, kehidupan selama hidupnya berkah. 

Setelah membaca bab ini, maka isilah tabel dibawah 
ini, Untuk meraih kekayaan apakah saya sudah me-
lakukan hal-hal berikut ini 

a. Bagaimanakah kualitas ibadah saya   ?

b. Apakah sudah saya tingkatkan atau belum
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c. Apakah sudah saya buat perubahan pada diri saya

d. Apakah saya sudah bersedekah/berzakat/berinfak

e. Apakah saya sudah memikirkan keluarga saya 

f. Hal-hal positif  yang harus saya lakukan mulai 
sekarang 

1. 

2. 

3. 

4. Silahkan isi sebanyak-banyaknya…..

g. Hal-hal negatif  yang harus saya  tinggalkan

1. 

2. 

3. 

4. Silahkan isi sebanyak-banyaknya…..

Bila ada sebuah pertanyaan : ‘ siapakah sumber segala 
kekayaan di dunia ini? Maka jawabannya pasti Allah Swt. 
Yang menciptakan manusia, bumi langit, dan seisinya.
Allah yang maha kaya yang menciptakan intan, mutiara, 
gunung emas, dan benda berharga lainnya. Dialah yang 
menaburkan benih cendana  yang tiap batangnya bernilai 
jutaan rupiah. Allah pula yang menimbun minyak  bumi 
batubara di kedalaman tanah, sumber energi yang 
bernilai tinggi.
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Allah Swt yang memberi pendengaran, penglihatan, 
dan hati. Ia pula yang menyempurnakan tangan dan kaki, 
yang dengannya manusia bisa bekerja  untuk memenuhi 
kebutuhan hidup, dengan tangan dan kakinya manusia 
mencari pekerjaan, penghasilan, uang , buah-buahan, 
berdagang. Pendengaran, penglihatan dan hati adalah  
kekayaan dasar yang diberikan Allah kepada manusia.24 
Bila anda ingin menjadi orang kaya, maka berdekatanlah  
dengan sang maha kaya,berdoalah Ya Ghani, wahai dzat 
pemilik langit dan bumi, hanya Engkaulah satu-satunya 
pemberi rizki kepada makhluk-mu yang tak terhitung. 
Engkau pemberi rizki bagi milyaran semut di dunia, 
bertriliunan ikan dilautan, serta berjuta-juta makhluk-
Mu yang lain, maka karunikanlah rizki Mu bagi hamba 
dengan segala kebaikannya.Wahai dzat Yang Maha Kaya, 
hanya kepada Engkau kami mempertanggungjawabkan 
segala harta yang kami punya.25

Pahamilah bahwa untuk menjadi orang kaya harus  
menempuh jalan yang berat dan berliku seperti : penulis 
terkenal, J.K. Rowling (penulis Harry Potter) juga pernah  
menjalani perjuangan yang berat. Novelnya pernah 
ditolak dua belas penerbit buku. Hingga akhirnya, 
karena kegigihan dan semangat pantang menyerah, 
Harry potter berhasil  menjadi novel palling digemari 
diseluruh dunia dan telah diterjemahkan ke berbagai 

 24Fidi Mahendra, 100 ayat-ayat yang akan membuat anda kaya,
Diva Press, Jogjakarta, 2009 : 22
25Ibid hal  23
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bahasa. Sekarang JK Rowling menjadi penulis paling 
kaya di dunia.

Untuk menjadi orang kaya harus berhasil menempuh 
jalan mendaki lagi sukar, menyelesaikan ujian berupa 
kesedihan, kepahitan, kegetiran dan ketidaknyamanan, 
hingga akhirnya keluar menjadi pemenang dan 
berhak menikmati hasil jerih payah selama ini, sangat 
tidak mungkin menjadi orang kaya tanpa ujian dan 
pengorbanan, kecuali warisan orang tua, dan warisan 
orang tua akan lebih cepat habis  karena tidak mengenal 
nilai pengorbanan dan kerja keras. 

Kenapa dalam kehidupan harus kaya, sebab sebelum  
seseorang melaksanakan pernikahan dianjurkan untuk 
mencari  kriteria calon pasangannya dilihat dari hartanya 
dulu (limaliha) baru dilanjutkan dengan keturunan, 
kecantikan dan agamanya, namun penulis akan 
menekankan masalah hartanya. Kalau laki-laki mencari 
calon pasangan  dengan memperhatikan hartanya, maka 
laki-laki sebagai penanggung jawab utama untuk mencari 
dan memberikan nafkah lebih diutamakan memiliki 
harta yang cukup untuk biaya hidup, biaya pendidikan, 
biaya kesehatan, persalinan termasuk kegiatan sosial 
keagamaan. Dalam Islam laki-laki diwajibkan membayar 
mahar kepada calon Istrinya sebagai tanda kesediaan dan 
kesiapan untuk memberikan nafkah kepada Istri dan 
anak-anaknya.
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BAB V

KEMAKMURAN DI DEPAN MATA

Dan kami turunkan besi, yang padanya terdapat 
kekuatan  yang hebat dan berbagai manfaat bagi 
manusia (Qs, 57 : 25)

Pada bab ini menguraikan tentang  kemakmuran, 
termasuk kemakmuran yang pernah dialami oleh nabi 
sulaiman, Negara-negara yang terkaya di dunia, propinsi 
terkaya di Indonesia, orang-orang kaya di Indonesia.

Dalam sejarah setidaknya ada 4(empat) bukti bahwa 
Nabi Sulaiman sebagai Nabi terkaya pada waktu itu. 
Memang sangat sulit ditentukan secara pasti berapa 
jumlah kekayaan Nabi Sulaiman,namun beberapa bukti 
menunjukkan bahwa nabi Sulaiman  adalah Nabi terkaya, 
adapun bukti-bukti nya adalah Nabi Sulaiman pernah 
Memberi makan seluruh makhluk hidup.

Mengutip majalah the economist, sejauh ini Indonesia 
diakui ;

a. Penghasil gas alam terbesar di dunia
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b. Penghasil batubara dan emas terbesar ketujuh di 
dunia

c. Penghasil tembaga dan nikel kelima terbesar di  
dunia

d. Penghasil karet terbesar kedua di dunia

e. Penghasil minyak sawit nomor satu di dunia

Menjadi pertanyaan kenapa sampai sekarang negara 
Indonesia belum makmur, perhatikan pertanyaan para 
pemimpin negeri ke malaikat, Pemimpin Thailand 
pernah bertanya kepada  malaikat “ kapan negeriku akan 
makmur wahai malaikat, malaikat menjawab, masih 
30 tahun lagi, mendegar jawaban tersebut pemimpin 
thailandpun menangis tersedu-sedu Pemimpin Vietnam 
bertanya kepada malaikat, "Kapan negaraku akan 
makmur", malaikat menjawab,masih 50 tahun lagi, 
pemimpin Vietnampun menangis tersedu-sedu

Terakhir pemimpin Indonesia bertanya kepada 
Malaikat, kapan negeriku akan makmur, wahai malaikat? 
Kali ini justru Malaikatlah yang menangis tersedu-sedu. 
Cukup sudah becandanya, sungguh, sangat mencintai 
negeri ini, negeri ini akan makmur apabila jumlah 
penduduknya  minimal 2 % rakyatnya telah menguasai 
simpul perdagangan, dan sekarang baru 0,18 persen26. 
sekedar perbandingan Indonesia 0,18 persen, Singapura 
7 persen, Amerika sekitar 11 persen. 

 26Ippo Santoso, tujuh keajaiban rezeki, PT Medida Elek
Komputerindo, Gramedia, Jakarta, 2013 :89
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Bagaimana mengisi yang 2 persen itu, maka saat 
ini saya menghimbau kepada semua kawan-kawan 
saya, para pelajar dan mahasiswa semua jurusan/prodi, 
semua tingkatan untuk memulai berwirausaha apapun 
bentuknya selama tidak melanggar norma baik itu 
agama, maupun hukum.

a. Rahasia Kekayaan Terungkap

Sejauh ini beberapa rahasia kekayaan yang terungkap 
disampaikan oleh para pemimpin  di berbagai Negara 
antara lain : 

1. Bill Gates dan Warren Buffet dua orang terkaya 
dimuka bumi, tampak begitu kapitalis ternyata 
mereka adalah dermawan terbesar abad ini

2. Donald Trump, sekilas tampak begitu hedonis, ternyata 
ketika bangkrut tahun 1990 an ia malah membagi-
bagikan hartanya yang masih tersisa, karena ia 
percaya betul bahwa ‘ memberi itu berbanding lurus 
dengan yang diberi’dan pada bulan November 2016 
Donald Trump terpilih menjadi Presiden Amerika 
serikat menggatikan Obama

3. Robert Kiyosaki, sekilas tampak begitu materialistis, 
siapa mengira bahwa ia bersikeras, Jika anda 
membangun bisnis yang melayani ribuan orang, 
makas sebagai timbal baliknya  anda akan menjadi 
jutawan, jika anda membangun bisnis yang melayani 
jutaan orang, maka anda akan menjadi Milliarder.
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4. Jim Rohn selaku mentor pernah menasehati 
Antony Robbins, “ biasakanlah untuk   berbagi dan 
biasakanlah berbagi dalam jumlah yang lebih, itu 
bukan saja baik bagi orang lain, tetapi itu juga baik 
bagi diri sendiri. 

Sebenarnya setiap kali memberi, anda meghimpun 
energi yang positif  dan membuang energi yang negative.
Nah energi positif  ini yang memancar, sehingga orang-
orang merasa nyaman berhubungan dengan anda.27

b. Hukum Conversi Sedekah (law of   conversion)

Orang yang rajin bersedekah terdapat hukum 
konversi. Semisal pada saat kuliah maupun seminar 
pertanyaan ini sering dilontarkan oleh peserta atau 
mahasiswa “ saya sudah bersedekah setiap hari tapi kok 
belum dibalas oleh Allah SWT. Jawabannya coba anda 
rupiahkan kenikmatan yang dimiliki sekarang ini.

a  Nama baik anda, bagaimana kalau  sedang difitnah

b  Relasi anda, bagaimana kalau tidak ada relasi dan 
kawan-kawan anda

c  Karir anda, bagaimana perasaan anda kalau karir 
anda pelan-pelan turun 

d Bisnis anda, bagaimana kalau bisnis anda pelan-pelan 
bangkrut

27Ibid Ippo santoso hal 97
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e  Ilmu anda, bagaimana kalau  ingatan anda pelan-
pelan hilang

f  Pasangan anda, bagaimana kalau tidak ada kecocokan 
dalam pasangan anda

g  Anak anda, bagaimana kalau anak anda menjadi 
bencana dirumah anda

h  Keshatan anda, bagaimana kalau anda terus menerus 
sakit, susah

i Keselamatan anda, bagaimana kalau ditimpa musibah 
berkelanjutan

j Umur anda, bagaimana kalau sudah dicabut usia anda

c. Bagaimana Melawan Ketidakmungkinan

Untuk melawan ketidakmungkinan, sebaiknya 
memperhatikan firman Allah dalam Al-qur’an.

اْلَغْيَظ َواْلَكاِظِمنَي  اِء  َّ َوالضَّ اِء  َّ السَّ ِف  ُيْنِفُقوَن  ِذيَن   الَّ
ُ ُيِبُّ امْلُْحِسننَِي َواْلَعاِفنَي َعِن النَّاِس َواهللَّ

(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), 
baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-
orang yang menahan amarahnya dan mema’afkan 
(kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang 
berbuat kebajikan.28

28Alqur’an dan terjemahan, Qs Ali Imran, 3: 134
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Bagi orang yang dalam keadaan lapang atau punya 
banyak uang, tentu sangat mudah untuk menginfaqkan 
sedikit hartanya. Namun bagaimana halnya menafkahkan 
harta saat dalam keadaan susah, sempit, miskin. Banyak 
orang tak mau melakukannya.

Ayat tersebut secara sederhana, menganjurkan kita 
untuk menafkahkan harta, baik disaat lapang maupun 
sempit. Namun bila dikaji lebih dalam, ayat tersebut 
adalah formula luar biasa untuk mengubah  hidup anda 
menjadi orang kaya. Kata kuncinya  adalah menafkahkan 
harta saat dalam keadaan sempit alias melawan 
ketidakmungkinan

Pernahkah anda mendengar cerita tentang  dua 
orang surveyor pabrik sepatu yang diberi  tugas meneliti  
daerah pemasaran baru di Afrika, yang hampir semua 
penduduknya tidak memakai sepatu, bahkan sama sekali 
belum pernah mengenal sepatu sebelumnya? Surveyor 
pertama mengatakan bahwa tidak mungkin memasarkan 
sepatu kepada orang yang tidak terbiasa memakai sepatu, 
terlebih mereka hidup di pedalaman. Tidak mungkin 
penjualan bisa sukses karena gaya hidup mereka yang 
masih primitive. Namun,  surveyor kedua berpendapat 
lain. Ia berkata, Ada peluang besar untuk menjual sepatu 
disana karena semua orang belum memakai sepatu disana, 
lalu, bagamina dengan kehidupan primitive mereka,  
bukankah  sangat sulit mengubah  kebiasaan  yang telah 
dijalani selama bertahun-tahun? Itulah dahsatnya jiwa 
seorang pendobrak ketidak mungkinan.Ia bisa mengubah 
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hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bila anda ingin 
kaya, cobalah menyenangi hal-hal yang tidak mungkin.
Jadilah pendobrak ketidakmungkinan, ubahkah sesuatu 
menjadi mungkin dan mudah. Dulu orang beranggapan 
bahwa tidak mungkin manusia menembus langit  dan 
menginjakkan kaki di bulan, tetapi sang legenda , Neil 
Amstrong,  berhasil membuktikan bahwa hal tersebut  
mungkin dilakukan. 

Mungkin anda berpikir sangat tidak mungkin 
anda mendapatkan uang satu miliar dalam waktu satu 
tahun. Hal ini karena tiddak berusaha mencari cara 
yang tepat untuk meraihnya, anda sangat terbiasa  
berada pada wilayah  kemungkinan dan tidak pernah 
berani  menempuh jalan ketidakmungkinan. Padahal 
semua orang kaya, orang  yang sukses di dunia, selalu 
menempuh jalan ketidak mungkinan dan mereka sangat 
mudah melaluinya.29

Fidi Mahendra, 58  29
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BAB VI

JANGAN BERMIMPI 
JADI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

Pendidikan di semua sekolah yang diawali dari 
pendidikan formal seperti TK/PAUD, SD, SLTP, SLTA, 
Sarjana, Magister (S2), Doktor (S3)  membutuhkan 
waktu sekitar18 tahun untuk sekolah terus menerus 
ditambah S2 dua tahun, sehingga  berjumlah 20 tahun 
mengikuti jenjang pendidikan akhirnya  mendapat 
gelar magister dan  gelar doktor  (S3)  selama 24  tahun 
mengikuti  pendidikan baru  bisa menggunakan ijazah 
mencari pekerjaan, pada saat mencari pekerjaan ada yang 
diterima dan ada yang ditolak. Bersyukurlah  bagi yang 
diterima   sehingga menjadi calon pegawai negeri, setelah 
itu baru menjadi pegawai negeri  mendapatkangaji yang 
setimpal lebih tinggi dari UMR. Apakah gaji pegawai 
negeri yang diterima umpama 7 juta perbulan, apakah 
sudah cukup atau belum, mari kita coba menghitung 
apabila yang menerimanya itu seorang pegawai negeri 
golongan III a.
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1. Cicilan harga rumah BTN sekarang 3.000.000 selama 
10 tahun x 12 =........

2. Setoran kendaraan  2.500.000 juta x 5 tahun x 
12=................

3. Bayar air /lampu/telpon  300 /bulan

4. Biaya hidup  anggota keluarga sebanyak 4 orang x3x 
10.000 =120.000/hari = 3,6 jt

5. Setoran arisan di kantor 100.000

6. SetoranArisan di kampung 100.000,-

7. Biaya anak-anak sekolah, pakaian, Spp 2 orang, 
transportasi  dan lain-lain=1 .000.000

Coba kita total point 1- 7 

No Keterangan Jumlah

1 Setoran Cicilan  Rumah  3.000.000,-

2 Setoran Kendaraan 2.000.000,-

3 Bayar Air/Lampu/Pulsa 400.000,-

4 Biaya Hidup /bulan 3.600.000,-

5 Setoran Arisan di kantor 100.000,-

6 Setoran Arisan di Tempat Tinggal 100.000,-

7 Biaya jajan dan transportasi anak-anak 
Sekolah duan orang /bulan 1.000.000,-

Total pengeluaran /bulan  (sepuluh 
Juta dua ratus ribu rupiah 10.200.000,-
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Melihat jumlah kebutuhan kepala keluarga yang 
sedang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil  (PNS) 
yang penghasilanya 7 juta, sementara pengeluarannya 
perbulan diperkirakan 10 Jutaan, lantas dari mana 
diperoleh untuk mencukupi kebutuhan tak terduga yang 
lain seperti ; menghadiri undangan, ada acara warga 
selamatan, biaya kerumah sakit, pakaian, obat-obatan, 
menyekolahkan anak ketempat yang sangat diharapkan/
diminiati.

Dari analisa perkiraan tersebut mungkin dianggap 
terlalu tinggi  tapi coba dikurangi lagi tetap belum 
mencukupi, selama berada di zona aman penghasilan 
seorang PNS itu sebenarnya pas-pas an bahkan lebih 
sering kurang. Bila dari hasil analisa tersebut diatas ragu-
ragu maka silahkan  para pembaca untuk menanyakan 
kepada  teman anda yang jadi PNS atau orang tua anda. 

Memperhatikan kondisi tersebut maka apa yang 
membuat tertarik untuk jadi PNS di Era digital ini 
terutama bagi yang belum, sebaiknya dari sekarang para 
pelajar/mahasiswa terutama orang tua jangan bermimpi 
untuk menjadi PNS, tapi bersiap-siaplah untuk menjadi 
wirausaha/entrepreneurship.

Setiap penyelenggaraan pembangunan selalu 
dihadapkan pada berbagai tantangan yang menuntut 
Sumber Daya Manusia/SDM dengan kemampuan 
kompetitif  yang tinggi. Dengan demikian pendidikan 
mempunyai peranan yang sangat strategis sebagai 
tumpuan harapan peningkatan dan pengembangan SDM 
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yang merupakan faktor penentu sekaligus asset berharga 
bagi keberhasilan penyelenggaraan pembangunan. 
Konsekuensinya, pendidikan harus digunakan sebagai 
inverstasi yang sangat menguntungkan guna tercapainya 
peningkatan kualitas out come pendidikan nasional. Ini 
berarti pendidikan harus dipandang sebagai alat yang 
mendukung tercapainya pembangunan.

Menurut Joseph A. Schumpeter, sumber   kemakmuran 
sebuah negara terletak dalam jiwa  enterpreneurship  para 
pelaku ekonomi yang mengarsiteki pembangunan 
(Deliarnov, 2005). Hal ini senada dengan pendapat 
pakar enterpreneur  dari Amerika Serikat David Mec 
Cleland,  yang mengatakan suatu negara akan mencapai 
tingkat kemakmuran dan kesejahteraan apabila 
jumlah enterpreneur  nya paling sedikit 2% dari jumlah 
penduduknya (Astamoen: 2005). Namun sayangnya 
standar tersebut sangat jauh dengan jumlah enterpreneur  
di Indonesia yang diperkirakan hanya sekitar 0,18 
%  sekitar  400 ribu dari 220 juta penduduk  Indonesia 
(Ciputra:2009) dimana seharusnya Indonesia mempunyai 
4,4 juta enterpreneur. Sebagai bahan perbandingan, 
singapura di tahun 2005 memiliki 7,2 % enterpreneur 
dan Amirika Serikat di  tahun 2007 mempunyai 11,5 
persen (www.undp.cor.id)

Berbicara tentang enterpreneurship, islam sebenarnya 
sudah lama mengajarkan tentang hal tersebut. Hal ini 
dapat kita lihat dari ayat-ayat alqur’an dan Al-Hadits yang 
mengemukakan tentang pentingnya berdagang yang 
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merupakan salah satu bentuk enterpreneurship bahkan 
Rasulullah SAW adalah seorang pendiri enterpreneur  
sejati yang telah menggeluti dunia enterpreneur shif  sejak 
kecil. Dimana Rasulullah SAW telah melakukan ekspansi 
perdagangan milik Khodijah bersama dengan pamannya 
sampai ke Syiria ketika beliau berusia 12 tahun (Antonio, 
2007)

Dalam perjalanan perkembangan ke depan, 
tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin 
berat. Untuk dapat bertahan dalam era globalisasi Bangsa 
Indonesia harus mampu meningkatkan daya saingnya, 
bukan saja untuk upaya fortifikasi (mempertahankan 
kesempatan kerja didalam negeri dari serbuan tenaga 
kerja asing) tetapi jika mungkin upaya internasionalisasi, 
memanfaatkan kerja di Negara lain. 

Perguruan tinggi baik negeri/swasta, agama maupun 
umum termasuk UIN Mataram mengemban tugas yang 
berat bukan saja meningkatkan kecerdasan bangsa, tapi 
menghasilkan sumber daya  manusia yang kompetitif  
disegala bidang  tertutama kewirausahaan.   Peran 
perguruan tinggi sangat krusial  karena pendidikan tinggi 
dianggap sebagai tingkat pendidikan terakhir yang akan 
mengantarkan lulusannya kedunia pekerjaan. 

Disatu sisi perguruan tinggi dituntut untuk 
meningkatkan kualitas, baik kualitas produknya, 
(termasuk wisudawan yang dihasilkannya) maupun 
proses pengelolaanya ( sebagai organisasi yang sehat dan 
akuntabel). 
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Untuk itu, pimpinan perguruan tinggi kini dan masa 
datang harus cepat tanggap terhadap berbagai perubahan 
serta inovatif  dan kreatif  dalam menggali sumber-sumber 
dana baru serta dalam memanfaatkan sumber dana yang 
tersedia. Kini entrepreneurship di percaya merupakan 
strategi  sangat ampuh  yang dapat dilakukan oleh 
pimpinan perguruan tinggi untuk menyiasati berbagai 
kendala tersebut 

Di UIN Mataram  atau diperguran tinggi Negeri /
swasta lain  pelaksanaan wisuda sarjana dilaksanakan 2 kali 
setahun, bahkan di Universitas Negeri Mataram  dalam 
setahun wisudanya sampai 4 kali  namun pelaksanaannya  
empat/lima hari berturut-turut   yang jumlah nya  
cukup banyak, namun begitu mahasiswa selesai wisuda 
dan memiliki ijazah kemudian mereka melamar untuk 
mencari pekerjaan  tidak semuanya bisa diserap di 
lapangan pekerjaan, lebih-lebih lagi yang menjadi buruan 
semua  sarjana adalah mendaftar untuk menjadi calon 
pegawai negeri sipil (CPNS) di berbagai instansi, disana 
mereka akan berkompetisi dengan berbagai lulusan dan 
keahlian.  Namun  menurut imformasi lulusan IAIN/
UIN  tetap kalah bila dibandingkan dengan lulusan 
Umum  seperti peneriamaan Pegawai Bank bila  Alumni 
Ekonomi syariah bersaing dengan alumni Fakultas 
Ekonomi Unram, maka kemungkinan besar alumni 
Fakultas Ekonomi Unram yang diterima.

Memperhatikan kondisi tersebut, maka bagi semua 
Mahasiswa dari sekarang  sebaiknya bercita-cita untuk 
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menjadi wirausaha, tapi kalau sudah kaya kemudian ada 
peluang untuk melamar menjadi pegawai kantoran  juga 
tidak masalah. 

Dihadapkan pada kondisi dilematis diatas, maka 
mau tidak mau Perguruan Tinggi  harus mengubah 
paradigmanya jika ingin tetap eksis dan sukses. Charles 
Darwin mengatakan “ it is not the strongest to the species that 
survies, not the most intelligent, but  the one most responsive 
to change “ bukan yang terkuat, tidak juga yang paling 
cerdas, tetapi mereka yang paling responsive terhadap 
perubahan 

Melihat jumlah penduduk di NTB  4, 56 juta jiwa, 
sedangkan jumlah pencari kerja tahun 2016 sebanyak 
67.563 dan 11.000 diantaranya adalah sarjana dan 
magister, belum lagi dihitung selama 5 tahun terakhir 
ini ada moratorium penerimaan pegawai baru diseluruh 
instansi, sementara  jumlah lulusan disemua perguruan 
tinggi terus bertambah. 

Memperhatikan permasalahan tersebut maka 
pimpinan perguruan tinggi harus tetap dan terus menerus 
melakukan perubahan. Kalau tahun 1970 an lulusan 
tingkat SLTA saja masih banyak dibutuhkan apalagi 
lulusan sarjana dan mereka semuanya diharapkan untuk 
bisa bekerja menjadi abdi Negara. Beda halnya dengan  
sarjana lulusan tahun 2000 an yang harus bersaing lagi 
dengan magister dan alumni-alumni yang memiliki 
keahlian. Maka saat ini Lulusan UIN Mataram bukan 
hanya dipersiapkan untuk menjadi pegawai kantoran 
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atau PNS saja melainkan dipersiapkan juga untuk 
menjadi enterpreneur  ketika duduk di bangku kuliah, 
apalagi setelah selesai. 

Oleh karena itu, guna menghasilkan sumber 
daya manusia yang siap bersaing dengan kemampuan 
kompetitif  yang tinggi, maka bagi  semua mahasiswa  
UIN   senantiasa mempersiapkan berbagai kemampuan 
di segala bidang yang terkait dengan kesiapan mereka 
bersaing di dunia pasar kerja setelah mereka tamat 
kuliah. Maka  kegiatan enterprneurship ini sangat perlu 
dilaksanakan  disemua jurusan. 

Ada beberapa tujuan dari mata kuliah entrepreneurship 
antara lain : Pertama, Menyelenggarakan kemandirian 
pengelolaan pendidikan untuk mengembangkan 
sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang 
enterpreneurship dan informatika yang relevan dengan 
kebutuhan masyarakat dan bangsa masa kini dan 
mendatang, serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 
Esa. Kedua, meningkatkan kemampuan penelitian dan 
pengembangannya agar dihasilkan karya yang bermutu 
serta dapat mengembangkan kewirausahaan ditengah-
tengah kehidupan bermasyarakat. Ketiga, meningkatkan 
tanggung jawab sosial berupa pengabdian kepada 
masyarakat dengan keahlian dan menawarkan program 
yang relevan sesuai dengan kebutuhan masyarakat 
dan bangsa. Keempat, meningkatkan kecakapan dan 
keterampilan mahasiswa khususnya sense of  business 
sehingga akan tercipta wirausaha-wirausaha muda 
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potensial. Kelima, Menumbuh-kembangkan wirausaha-
wirausaha baru yang berpendidikan tinggi dan berbasis  
IPTEKS. Keenam, Membangun jejaring bisnis antara 
pelaku bisnis wirausaha pemula ( mahasiswa)  dengan 
pengusaha (terutama UKM) yang sudah mapan.

Adapun manfaat dari  mata kuliah entrepreneurship  
baik bagi mahasiswa, perguruan tinggi maupun UKM 
antara lain. Pertama, bagi Mahasiswa  Kesempatan 
mengasah jiwa wirausaha,  meningkatkan soft skill dengan 
terlibat langsung dalam dunia kerja, meningkatkan 
keberanian memulai usaha saat  menjadi mahasiswa 
apalagi setelah selesai kuliah, mendapat dukungan modal 
dan pendampingan secara terpadu yang diharapkan dari  
UKM perbankan dan instansi lain yang ada program 
untuk dana bagi mahasiswa

Kedua, Bagi UKM  Mendapatkan tenaga kerja 
terdidik walaupun dalam jangka pendek, adanya 
peluang merekrut pekerja baru atau mitra bisnis dimasa 
mendatang,  memberikan akses terhadap informasi dan 
teknologi, mempererat hubungan UKM dengan dunia 
kampus, terbantunya permasalahan usaha UKM karena 
adanya transfer of  knowledge.

Ketiga, Bagi perguruan tinggi memungkinkan 
penyesuaian kurikulum yang lebih aplikatif  pada dunia 
usaha, menghasilkan wirausaha-wirausaha muda 
pencipta lapangan kerja dan calon pengusaha sukses 
masa depan, mempererat hubungan dunia akademis 
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dan dunia usaha, penguatan kelembagaan PT dalam 
pengembangan kewirausahaan.

Adapun Skema program dapat digambarkan pada 
gambar  di bawah. Input program adalah mahasiswa 
yang mempunyai minat dan bakat kewirausahaan 
dengan mengikuti  program kewirausahaan seperti 
Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan (PKMK), 
Cooperative Education (Coop), Kuliah Kewirausahaan 
(KWU), Magang Kewirausahaan (KWU), Kuliah Kerja 
Usaha (KKU), atau Karya Alternatif  Mahasiswa (KAM). 

Dari uraian tersebut  penulis berpendapat bahwa  
kalau kuliah diperguruan tinggi jurusasn/ prodi apa saja 
sebaiknya merubah mindset untuk tidak menjadi pegawai 
negeri karena proses untuk menenmpuhnya panjang, 
sudah moratorium, penuh dengan ketidak pastian, 
sementara kalo untuk berusaha tanpa menunggu kuliah 
usaha tetap jalan, sambil kuliah sambil bisnis/usaha 
sehingga mahasiswa  dapat membantu  atau menambah 
kebutuhan perkuliahan tanpa menunggu dan meminta 
biaya dari orang tua. 

Merubah mindset untuk menjadi pegawai negeri di 
era Digital sekarang ini adalah suatu keharusan. Sebagian 
besar kadang menyukai perubahan  tapi sering  juga 
membencinya. Dalam satu sisi mengupayakan perubahan, 
sementara disisi lain mendambakan nikmatnya tantangan 
dan hasil yang memuaskan. 

Mungkin semua orang mengenal dinosourus  yang 
menurut saya merupakan analogi  yang pas bagaimana 
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harus bersahabat dengan perubahan. Punahnya 
Dinosourus adalah disebabkan ketidakmampuan  
mereka untuk beradaptasi  dan berubah sejalan dengan 
perubahan  lingkungan. Perubahan memang tidak  serta 
merta dibarangi dengan rasas senang, namun silahkan 
saja bertahan pada status quo. Dan nasib anda akan 
sesperti Dinosourus. Hikmahnya orang-orang sukses  
bisa menerima perubahan disemua level.30

Berikut ini saya berikan dua contoh mahasiswa 
yang berusaha sambil kuliah, Abdul Hanan31 mahasiswa 
semester VII jurusan AS sebagai pedagang cilok di 
kampus, penghasilan bersih rata-rata perhari  Rp. 100.000,- 
bila dikalikan  selama 20 hari karena sabtu dan minggu 
libur maka pendapatan bersihnya sebanyak 2.000.000,-/
bulan tanpa meninggalkan aktifitas perkuliahan. 

Abdul Azis, Alumni Fakultas Syariah yang menjadi 
guru di salah satu madrasah swasta menuturkan 
penghasilan perbulan sekitar 270.000,- dan diberikan 
setiap tiga bulan sekali, kalau dihitung  bila dihitung 
pertiga bulan dia mendapatkan honor  sebesar 810.000. 
dari penghasilan tersebut kalau dipakai untuk makan 
setiap hari umpama satu kali makan 10.000 x  3 x (makan 
sehari semalam) x 30 hari = 900.000, biaya sekedar untuk 
makan minimal 900.000/orang, sementara jumlah yang 

 30Andrew Molloy, Suksses bukan mimpi, penebar swadaya
grouf, Jakarta, 2010 : 46

 31Mahasiswa Jurusan AS semester VII yang berjualan cilok di
.kampus 1 UIN Mataram
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diterima oleh salah seorang guru honor tidak tetap 
disekolah/madrasah swasata pertriwulan sebanyak 
810.00, jumlah ini sekedar biaya makan saja   dipastikan 
tidak cukup. Bagaimana  dengan kebutuhan lainya, 
tentu jauh dari kekurangan. Setiap hari terus menerus  
kebutuhannya bertambah sementara penghasilan tetap, 
memperhatikan kondisi tersebut para mahasiswa dan 
alumni untuk berhijarah mindsetnya bahwa PNS bukan 
satu-satunya cara untuk  mendapatkan rizki, namun 
masih banyaka lagi pekerjaan yang membutuhkan 
tenaga para mahasiswa dan alumni.   

Setelah membaca bab ini sangat penting untuk belajar 
sejarah orang-orangkaya mulai zaman nabi Sulaiman 
alaihissalam.  
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BAB VII

ORANG-ORANG KAYA DALAM SEJARAH

1. Nabi Sulaiman Terkaya dalam sejarah

Bill Gates pernah tercatat namanya sebagai orang 
paling kaya di dunia, kekayaannya mencapai 80,1 Milliar 
atau setara dengan 1,051 Triliun,namun ketika yang 
menjadi barameternya adalah orang yang terkaya dalam 
sejarah adalah Nabi sulaiman. Adapun bukti bahwa Nabi 
sulaiman pernah kaya  dalam sejarah.

a. Sebuah  cerita bahwa beliau suatu ketika ingin 
membantu Allah untuk memberi makan seluruh 
makhluk hidup, Nabi Sulaimanpun berdoa dan 
Allah memepersilahkannya kemudian dipersilahkan 
makhluk  pertama makan yang sudah dihidangkan 
adalah Ikan, maka seluruh makanan yang disiapkan 
sudah menggunung ternyata habis dimakan oleh 
ikan raksasa untuk persediaan  semua makhluk.
alangkah terkecjutnya Nabi sulaiman  nabi Sulaiman 
ketika semua persediaanya habis dilalap  sekaligus, 
Nabi Sulaimanpun sujud dan menangis tersedu-sedu 
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karena sudah merasa sombong dihadapan Allah. 
Pelajaran yang bisa diambil adalah sebanyak apapun 
hartanya jangan pernah merasa sombong  dengan 
apa yang dimilikinya karena Allah SWT tidak suka 
pada orang-orang yang sombong. 

b. Nabi Sulaiman memiliki Bala Tentara berupa 
manusia, Hewan dan Jin.

 Mungkin lumrah bagi orang-orang kaya untuk 
memiliki pegawai dan bodyguard, namun jika 
dibandingkan dengan Nabi Sulaiman, maka 
manusia lain tidak bisa mengunggulinya. Kalau 
umpama presiden bisa dikawal oleh paspampress di 
berbagai tempat atau daerah namun Nabi Sulaiman 
memiliki pengawal gabungan  yang jumlahnya tak 
terhinggayakni Manusia, hewan bahkan Jin. Nabi 
Sulaiman mampu memindahkan Istana dalam 
satu  hitungan detik bahkan kurang, juga mampu 
memerintahkan angina, jadi Nabi Sulaiman orang 
yang paling hebat dan kaya dimuka bumi

c.  Nabi Sulaiman Paling Megah di Dunia

 Nabi sulaiman memiliki Istana paling megah 
luar biasa, wilayahnya yang luas  dan didalamnya 
bertaburan batu-batu mulia, ada jug ataman-taman 
yang penuh indah dengan air terjun. Istananya megah  
disebuah sudut  pintu gerbangnya terbuat dari kaca 
dengan pilar-pilar menjulang yang jumlahnya sangat 
banyak. Di dekat singgasananya terdapat sebuah 
ruangan sangat luas dengan lantai yang seolah-
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olah adalah genangan air padahal kaca. Ketika ratu 
Balqis sampai menjinjing pakainnya hingga betis 
melewati tempat ini, namun ketika Naabisulaiman 
mengatakan itu hanya kaca sang  ratu pun tertunduk 
malu dan mengakui kehabatan Nabi Sulaiman

Berikut ini  20 orang terkaya di Indonesia 

1. Robert Budi Hartono kekayaannya US$ 8,1 miliar 
(sekitar Rp105,3 triliun).

2. Michael Bambang Hartono,   USD 7,9 miliar 
(sekitar Rp102,7 triliun).

3. Chairul Tanjung, USD 4,9 miliar (sekitar Rp63,7 
triliun).

4. Sri Prakash Lohia,  USD 4,2 miliar (sekitar 54,6 
triliun).

5. Bachtiar Karim,  mencapai USD 3,2 miliar (sekitar 
Rp41,6 triliun).

6. Mochtar Riady,   USD 2,1 miliar (sekitar Rp27,3 
triliun

7. Tahir,  USD 2 miliar (sekitar Rp26 triliun).

8. Murdaya Poo, USD 1,9 miliar (sekitar Rp24,7 
triliun

9. Peter Sondakh,  USD 1,8 miliar (sekitar Rp23,4 
triliun

10. Eddy Kusnadi Sariaatmadja, sebesar USD 1,6 
miliar (sekitar 20,8 triliun
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11. Ciputra,  USD 1,5 miliar (sekitar Rp19,5 triliun).

12. Soegiarto Adikoesoemo, USD 1,4 miliar (sekitar 
Rp18,2 triliun

13. Theodore Rachmat, USD 1,4 miliar (sekitar 
Rp18,2 triliun)

14. Djoko Susanto,USD 1,3 miliar (sekitar Rp16,9 
triliun).

15. Abdul Rasyid,USD 1,1 miliar (sekitar Rp14,3 
triliun

16 Martua Sitorus  USD 1,1 miliar (sekitar Rp14,3 
triliun) hingga tahun 2016 ini.

17. Husain Djojonegoro

18. Achmad Hamami

19. Low Tuck Kwong USD 1 miliar atau sekitar Rp13 
triliun (kurs USD 1 = Rp13.000

20. Hary Tanoesoedibjo USD 1 miliar atau sekitar 
Rp13 triliun (kurs USD 1 = Rp13.000

Kedua puluh orang kaya tersebut masih didominasi 
bukan dari kalangan pegawai Negeri sipil atau pejabat, 
sekiranya jabatan tinggi bisa membuat orang kaya tentu 
mantan presiden dinegeri ini masuk dari kelomok orang-
orang terkaya, namun satupun mantan presiden di 
Indonesia yang masuk dalam kategori terkaya, tapi yang 
kaya justru dari kalangan pengusaha. 
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Selanjutnya penulis memasukan seorang wanita 
yang bisa sukses dalam bisnisnya, karena kalau wanita 
bisa sukses maka yang laki-laki pun pasti bisa, bagaimana 
langkah-langkah  yang dilakukan oleh perempuan yang 
sering disebut perempuan sejuta Dolar yang disandang 
oleh Merry Riana.

2. Merry Riana, Perempuan Sejuta Dolar

Manusia sejuta Dolar yang disandang oleh Merry 
Riana, perempuan kelahiran Jakarta berhasil meraih 
miliarder di usia muda. Hanya satu tahun setelah 
bekerja tepatnya diusia yang ke 23 tahun, Merry sudah 
mengantongi sebesar 220.000 dolar Singapura atau setara 
1,5 Milliar rupiah,  bahkan saat menginjak usia 26 tahun 
melalui perusahaan MRO (Merry Riana Organisation) 
penghasilannya kian melejit hingga mencapai1Juta dolar 
Singapura atau sekitar 7 Juta rupiah. 

Merry lahir pada 29 Mei 1980. Memiliki masa lalu 
yang cukup berat.Pada  awalnya, ayahnya bekerja  sebagai 
pengusaha elektronik. Namun saat krisis moneter  tahun 
1998 mengguncang Indonesia  sang ayah mengalami 
kebangkrutan, sejak saat itu keluarganya jatuh Miskin 
karena terbelit utang dalam jumlah besar. 

Situasi semakin buruk  karena Mery Riana sekeluarga 
merupakan keturunan etnis Tionghoa. Ketika kerusuhan  
pertengahan tahun 1998, semua orang keturunan 
Tionghoa di Jakarta harus hidup dibawah ancaman dan 
ketakutan. Seluruh barang dagangan milik ayahnya 
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dijarah. Keluarganya juga  merasa Jakarta  tidak lagi aman 
untuk ditinggali, namun ayahnya tetap mengutamakan 
keselamatan anak gadisnya. Maka, sang ayah  mengirim 
Merry Riyana  untuk melanjutkan pendidikan ke 
Singapura, yakni di Nanyang Technological University. 

Selain faktor keamanan, Merry terpaksa kuliah di 
Singapura  karena jaraknya dekat dengan Tanah air serta 
biaya yang murah. Saat itu ada fasilitas  kredit oleh bank 
DBS. sekalipun dibiayai  dengan sistem utang, setidaknya 
Merry bisa mengenyam pendidikan  disana. Sang ayah 
sadar betul  bahwa putrinya  sangat cerdas dan pinter. Ia 
tidak ingin Merry gagal mengenyam pendidikan  tinggi 
karena masalah biaya.

Namun Merry sempat gagal dalam tes bahasa 
inggris  di NTU disebabkan karena Ia kurang memiliki  
waktu  untuk mempersiapkan diri  dengan baik. Tanpa 
persiapan yang memadai, Merry terpaksa meminjam 
dana dari pemerintah  Singapura untuk biaya kuiah 
dan biaya hidup sehari-hari, Merry pun kembali ikut 
tes dan dinyatakan lulus, namun demikian tetap harus 
berhutang  untuk membiaya kuliahnya. Total hutangnya 
40.000 Dolar singapura atau sekitar 280 juta rupiah. 
Angka tersebut tergolong sangat besar untuk ukuran 
mahasiswi yang tidak memiliki jaminan atau aset dalam 
bentuk apapun di negeri orang.

Sambil belajar di NTU Meryy harus menabung  
untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bahwa saat itu 
ia harus memikirkan masa depanya dengan kewajiban 
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melunasi hutang biaya pendidikan  saat lulus dari bangku 
kuliah, Merry  mulai bekerja keras demi keinginannya 
mencapai kesuksesan sebelum menginjak umur 30 
tahun. Uang saku perminggu sebanyak 10 Dolar 
Singapura harus menerapkan pola hidup yang sangat 
ketat untuk makan, Merry lebih sering makan pakai Roti  
atau Mie instan bahkan ia lebih sering juga berpuasa. 
Namun demikian hingga memasuki tahun kedua 
kuliah  ia merasa hidupnya belum berubah sama saekali 
hidup dalam keadaan serba sulit Merry tidak putus 
asa  terhadap keadaan yang dihadapinya. Sebaliknya, ia 
justru membangun mimpi, tepat di hari ulang tahaunnya 
yang ke 20  ia bertekad mempunyai  kebebassan finasial 
sebelum menginjak umur 30 tahun. Dengan kata  lain, ia 
tidak memiliki pilihan  selain menjadi  orang sukses. Saat 
libur kuliah Merry bekerja separuh waktunya sebagai 
seorang pelayan restoran (waiter) penjaga toko bunga, 
serta penyebar pamplet beragam produk dijalan raya, ia 
memang tidak mungkin bekerja di kantor, jadi saat itu 
hanya bisa bekerja seadanya. Dalam kondisi sulit ia tidak 
menyerah begitu saja, namun dia juga orang yang pandai 
dan cerdas sering mendapat penghargaan di kampusnya, 
diakhir masa kuliah tahun 2006, ia berhasil  mendapat 
gelar Winner of  Nunyang Young  Outstanding Alumni 
Award  untuk pencapaian luar biasa dibidang akademik. 
Ditengah kesibukan belajar  Merry menyempatkan diri 
aktif  dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Hal 
ini sangat membantunya  untuk memperluas jaringan  
sekaligus meningkatkan  kemamuan berbahassa Inggris. 
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Setelah selesai kuliah  dia mencoba  menekuni dunia 
wirausaha. Namun berkali-kali ia harus mengalami 
kegagalan. Diawal menekuni bisnis ia sempat kehilangan 
uang lebih dari 70 juta rupiah  hanya dalam waktu 30 
hari  setelah melakukan transaksi saham, padahal uang 
itu  merupakan hasil jerih payahnya selama empat tahun 
bekerja saat masih kuliah. Dalam kondisi diujung tanduk  
merry malah kehilangan 200 Dolars Singapura ( 1,4 juta 
rupiah) setelah mendaftar dalam suatu bisnis MLM. Di 
luar dugaan perusahaan bisnis itu menghilang tanpa 
jejak. Sekalipun mengalami kejadian yang sangat buruk  
yang tak terduga, Merry tidak berputus asa. Ia terus 
mengingat mimpinya dan membangun tekad untuk 
mengakhiri keterpurukan  hidupnya. Ia meyakinkan diri 
untuk bangkit melewati semua tantangan. 

Tekad dan niat membahagiakan orang  tua  ternyata 
mampu mengalahkan  semua rintangan. Merry memilih  
melepaskan peluang untuk menjadi karyawan. Ia tidak 
rela  menjadi golongan pekerja yang rutin masuk dari 
jam 9 pagi sampai pukul  lima sore. Ia menganggap 
dengan rutinitas semacam itu, gaji yang didapat sebagai 
karyawan tidak seberapa, sebagai gambaran seorang 
sarjana yang baru lulus di Singapura hanya mendapat 
gaji sebesar 2.500 dolar atau setara 17,5 Juta rupiah. Upah 
itu relatif  kecil untuk standar di Negara yang memiliki 
biaya hidup tinggi, seorang pekerja harus membayar 20% 
dari gajinya untuk CPF ( Contributions payable for Singapura 
Citizents atau tabungan wajib dihari tua)  serta 1000 dolar 
singapura (17 juta rupiah) untuk biaya hidup meliputi 
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makan, akomodasi, transportasi, biaya telpon ggengang 
dan sebagainya. 

Dengan tanggungan biaya hidup setinggi itu 
bagaimana mungkin Merry mengirim uang kepada 
orang tuanya di Jakarta, padahal ia bertekad setidaknya 
bisa mengirim uang sejumlah 3,5 juta, disisi lain ia harus 
melunasi pinjaman uang kuliahnya  dengan bunga empat 
persen pertahun, maka setidaknya membutuhkan waktu 
10 tahun untuk bisa melunasi utangnya sungguh waktu 
yang sangat lama baginya

Atas dasar itulah Merry memutuskan langsung terjun 
kedunia wirausaha sebagai tenaga sales (penjualan) dalam 
bidang Financial Consultancy) ia hanya bermodal waktu 
dan tekad  untuk bekerja keras selama 14 jam sehari, 7 
hari seminggu, dan nyaris 365 hari setahun.  Pada saat 
bersamaan ia harus  memperkaya pengetahuannya 
dalam bisnis, baik dengan membaca buku, mengikuti 
pelatiham, seminar,  ataupun bertanya kepada para ahli, 

Merry berusaha sungguh-sungguh untuk mencari  
klien yang berniat melakukan investasi, memberi folis 
asuransi, serta menabung secara regular. Perjuangannya 
tidak sia-sia. Dalam kurun waktu  enam bulan Merry 
mampu melunasi utangnya sebesar 280 juta rupiah. 
Bukan hanya itu, dalam waktu 1 tahun ia berhasil  
mengumpulkan modal  untuk merekrut  staf  penjualan 
sekaligus memulai membangun tim impian  (the dream 
team). Hal itulah yang menjadi cikal bakal  berdirinyaMerry 



Ahmad Muhasim, M.HI

|   72   |

Riayana Organizations (MRO), yakni perusahaan yang 
bergerak dibidang konsultasi keuangan. 

Dalam perkembangannya, perusahaan yang didirikan  
Merry mampu menghasilkan  kekayaan mencapai 7 miliar 
rupiah. Luar biasa  hal itu dicapai hanya dalam waktu 
empat tahun setelah lulus dari NTU. Merry memiliki 
kekayaan sebesar itu saat berusia  26 tahun. Ia telah 
mewujudkan mimpinya  untuk membahagiakan orang 
tuanya. Ia bisa mencukupi berbagai kebutuhan mereka  
mengunjungi tempat-tempat wisata baik dalam maupun 
luar negeri. Merry berutang budi  pada kedua orang 
tuanya, berkat mereka bisa mencapai derajat sukses. 
Karena itulah Merry  berjanji tidak akan menelantarkan 
orangtuanya sampai kapanpun.

Berkat usahanya yang tak kenal lelah, Merry  riana 
sudah menjadi wanita sukses . beberapa penghargaan 
bergensi berhasil diperoleh, ia tercatat sebagai salah 
satu pengusaha terbaik di Singapura dari menteri 
perdagangan dan perindustrian Singapura  pada tahu 
2008. Dua tahun kemudian ia di obatkan sebagai salah 
satu  wanita paling sukses dan inspiratif   dari menteri 
kepemudaan  dan olahraga Singapura, inspiratif  woman 
magazine singapura  pada tahun 2011 serta salah satu 
ekskutif  paling profesional dalam penampilan dan 
keahlian berkomunikasi dari surat kabar My Paper 
singapura pada tahun 2010. Merry juga menjadi duta LG 
Asia, Watson dan canon pada priode 2010 -2011.
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Pada saat Merry menginjak 30 tahun, ia ingin 
memberi pengaruh  positif  pada kehidpan  setidaknya 
satu juta orang terutama di asia. Oleh kaena itu  wanita 
yang lebih sering tinggal di Singapura ini tidak pelit untuk 
berbagi ilmu dan motivasi.  

Pada bagian terakhir ini sengaja  saya menampilkan 
Merry Riana perempuan sejuta dolar, dengan berbagai 
ujian cobaan dan tantangan dalam perkuliahan namun 
dia tetap bertahan dan semangat hidup demi mengejar 
dan memperjuangkan  mimpinya salah satu mimpinya 
adalah agar segera keluar dari keterpurukan ekonomi 
yang dilanda keluarga serta bagaimana  membahagiakan 
orang tuanya sekalipun sambil kuiah. Perempuan saja 
bisa suksses sambil kuliah apalagi kaum laki-laki, wahai 
kaum laki-laki bangkitlah dan bergeraklah agar menjadi 
orang-orang yang sukses sewaktu menjadi mahasiswa 
apalagi setelah kuliah 
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BAB VIII

MENUJU MASYARAKAT MADANI

A. Pengertian Masyarakat Madani

Masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab, 
menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang maju 
dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan tekhnologi. 
Karena itu dalam sejarah filsafat, sejak filsafat Yunani 
sampai masa filsafat Islam juga dikenal istilah Madinah 
atau Polis, yang berarti kota yaitu masyarakat yang maju 
dan berperadaban32. Masyarakat madani menjadi simbol 
idealisme yang diharap-kan oleh setiap masyarakat.di 
dalam al-Quran Allah memberikan ilustrasi masyarakat 
ideal, sebagaimana firman Allah:

َوِشاَمٍل َيِمنٍي  َعْن  َتاِن  َجنَّ آَيٌة  َمْسَكنِِهْم  ِف  لَِسَبإٍ  َكاَن   َلَقْد 
َوَربٌّ َبٌة  َطيِّ َبْلَدٌة  َلُه  َواْشُكُروا  َربُِّكْم  ِرْزِق  ِمْن   ُكُلوا 

َغُفوٌر

Hamdan Mansur, Dirketorat  PTAI, Depag RI, 2004: 128  32
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Sesungguhnya bagi kaum Saba’ ada tanda (kekuasaan 
Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah 
kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada 
mereka dikatakan) Makanlah olehmu dari rezki yang 
(dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu 
kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan 
(Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun33.

1. Masyarakat Madani dalam Sejarah 

Ada dua masyarakat dalam sejarah yang 
terdokumentasi sebagai masyarakat Madani yaitu;

Masyarakat Saba’ yang terdapat dalam al-Quran, 
bahkan dijadikan nama dalam salah satu surat yaitu; surat 
ke 34. keadaan masyarakat Saba yang dikisahkan dlam 
al-Quran itu mendiami negeri yang baik, subur, nyaman. 
Di tempat itu terdapat kebun dengan tanamannya yang 
subur yang menyediakan rizki, memenuhi kebutuhan 
hidup masyarakatnya. Negeri yang indah itu merupakan 
wujud dari kasih sayang Allah yang disediakan bagi 
masyarakat Saba’. Allah juga Maha Pengampun bila 
terjadi kealpaan pada masyarakat tersebut. Karena itu Allah 
memerintahkan masyarakat Saba untuk bersyukur kepada 
Allah yang telah menyediakan kebutuhan hidup mereka. 
Masyarakat Saba’ sangat populer dengan ungkapan 
”Baldatunthayyibatun wa Robbun Ghafur”. 

Masyarakat Madinah setelah terjadi traktat, perjanjian 
Madinah antara Rasulullah SAW beserta umat Islam 

Qs Saba’ (35) : 15 .  33
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dengan  penduduk Madinah yang beragama Yahudi 
dan beragama  Watsani dari kaum Aus dan Khazraj. 
Madinah adalah nama kota di Arab Saudi, tempat yang 
didiami Rasulullah  sampai ahir hayat beliau sesudah 
hijrah. Kota itu sangat populer karena menjadi pusat 
lahir  dan berkembangnya agama Islam setelah Mekkah. 
Di kota itu pertama kali Rasulullah membangun mesjid  
yang dikenal dengan nama Masjid Nabawi. Perjanjian 
madinah berisi  kesepakatan ketiga unsur masyarakat 
untuk saling tolong-menolong, menciptakan kedamaian 
dan kehidupan sosial, menjadikan al-Quran sebagai 
konstitusi, menjadikan Rasulullah sebagai pemimpin 
dengan ketaatan penuh dengan keputusan-keputusanNya 
untuk memeluk agama serta beribadah sesuai dengan 
ajaran yang dianutnya. 

2. Karakteristik Masyarakat Madani

Masyarakat madani sebagai masyarakat ideal 
memiliki karakteristik sebagai berikut: 

Bertuhan, Bergama yakni mengakui adanya Tuhan 
sebagai landasan yang mengatur kehidupan sosial, 
manusia secara universal mempunyai posisi yang sama 
menurut fitrah dan kebebasan dalam hidupnya, sehingga  
komitmen terhadap kehidupan sosial  juga dilandasi oleh  
relativitas manusia di hadapan Tuhan. Landasan hukum 
yang  Tuhan dalam kehidupan sosial itu sangat objektif  
dan adil. Karena tidak ada kepentingan kelompok 
tertentu yang diutamakan dan tidak ada kelompok lain 
yang diabaikan. 
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a. Damai, masing-masing elemen masyakat baik 
individu maupun kelompok menghargai secara adil

b. Tolong menolong tanpa mencampuri urusan internal 
individu lain yang dapat mengurangi kebebasanya. 

c. Toleran, tidak mencampuri urusan pihak lain yang 
telah diberikan oleh Allah  sebagai kebebasan manusia 
dan tidak merasa terganggu oleh aktivitas pihak lain  
yang berbeda. 

d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban sosial. 
Setiap masyakat mempunyai hak dan kewajiban 
yang seimbang  untuk menciptakan kedamaian, 
kesejahteraan, dan keutuhan masyarakat sesuai 
dengan kondisi masing-masing. Konsep Zakat, infaq, 
sedekah, hibah bagi umat Islam, serta Jizyah dan 
Kharaj bagi umat non Islam. 

e. Berperadaban tinggi, artinya masyarakat tersebut  
memiliki kecintaan terhadap ilmu pengetahuan dan 
memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan untuk 
kemaslahatan hidup umat manusia. 

f. Berakhlak mulia. Pembentukan akhlak dapat 
dilakukan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan 
manusia, tetapi relativitas manusia dapat 
menyebabkan terjebaknya konsep akhlak yang relatif. 
Sikap subyektif  manusia seirng sukar dihindarkan. 
Karena itu konsep akhlak  tidak boleh dipisahkan 
dengan nilai-nilai ketuhanan, sehingga substansi dan 
aplikasinya  tidak tidak terjadi  penyimpangan.    
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Berbagai rentetan peristiwa, insiden dan tragedi yang 
sambung menyambung menimpa bangsa Indonesia akhir-
akhir ini, rasanya sulit bagi kita untuk tidak menundukkan 
kepala seraya mencoba bertanya kepada hati nurani kita 
yang paling dalam, apa sesungguhnya yang telah terjadi 
pada masyarakat kita ? Geseran dan benturan di dalam 
masyarakat  sekarang ini sudah melampaui batas-batas 
yang tidak dapat ditolerir oleh akal sehat, lantaran satu 
sama lain sudah saling menyerang dengan melibatkan 
massa. Dan puncak dari serangkaian kekerasan itu terjadi 
beberapa tahun yang lalu dalam peristiwa kerusuhan 
massa yang disebut  “ insiden ketapang, kupang, Sambas, 
dan Ambon yang dikenal dengan kerusuhan mei 1998 ; 
yang menelan bukan hanya korban jiwa yang melayang 
tapi puluhan rumah dan tempat ibadah yang dirusak 
dan dibakar, belum lagi bangunan-banguan gedung, 
sekolah, perkantoran, pertokoan, serta kendaraan-
kendaran bermotor yang juga ikut menjadi korban. Sulit 
dibayangkan trauma yang menimpa orang yang tidak 
berdosa, lebih-lebih ketika unsur SARA (suku, agama, 
ras) ikut memperkeruh suasana. Rasanya sulit dipercayai 
bahwa bangsa yang dikenal menjunjung tinggi nilai-nilai 
moral dan agama demikian terseret ke dalam emosi yang 
begitu agresif, liar dan destruktif.

Enam tahun kemudian akhir tahun 2004  Pertama 
tercatat dalam sejarah Bangsa Indonesia mendapat 
musibah Nasional yang sangat mengerikan tepatnya 
di ujung paling barat Indonesia yakni di Kota Serambi 
Mekah (Nangroe Aceh Darussalam) dan Sumatera 
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utara, tanggal 26 Desember 2004 gempa bumi disusul 
dengan gelombang tsunami yang merenggut ribuan 
nyawa saudara-saudara kita, begitu pula yang dialami 
oleh negara-negara sepert India, Srilangka, Jepang dan 
lainnya. Ini semua membuka hati kita menjadi renungan 
bersama untuk saling bahu-membahu, tolong menolong, 
kesetiakawanan dan kepedulian sosial.

Keberadaan manusia sebagai mahluk sosial, 
perasaan tenang dan nyaman yang dirasakan pada saat 
berada bersama jenisnya, dan dorongan kebutuhan 
ekonomi, juga merupakan faktor penunjang lahirnya 
rasa persaudaraan itu. Islam datang menekankan hal-hal 
tersebut dan menganjurkan untuk mencari titik singgung 
dan titik temu, jangankan terhadap sesama muslim, 
terhadap non muslimpun demikian

Lebih sulit depercaya adalah kenyataan betapa tidak 
efektifnya seruan-seruan serta himbauan moral dari 
para pemuka masyarakat dan tokoh-tokoh agama untuk 
meredam masa yang beringas. Seperti ada jarak yang jauh 
antara nilai-nilai yang selalu diagung-agungkan dengan 
kenyataan-kenyataan keras dilapangan.Kekerasan tiba-
tiba menjadi begitu dekat dengan kehidupan kita, bahkan 
seperti telah menjadi bagian dari budaya kita sehari-hari, 
tanpa ada suatu instrumen pengendalian yang dianggap 
efektif, entah itu agama, ataupun tokoh-tokoh panutan.

Konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat 
sungguh sangat berlawanan dengan tuntutan dunia 
bathin yang membutuhkan ketentraman, kedamaian, 
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keselarasan, dan  kasih sayang. Sebab  disini dan saat ini 
kita memang tidak bisa bicara dengan dampak ekonomi  
atau konsekuensi politis dari semua peristiwa yang terjadi 
akhir-akhilr ini. Kita  sedang menggugat paradigama 
moral yang selama ini telah diangap mapan  dan berlaku 
efektif  dalam menegakkan sistem sosial.

B. Pemberdayaan Umat

Kenyataan bahwa kita sekarang sedang berhadapan 
dengan bangunan sistem nilai dan sistem sosial yang 
tengah rusak dan porak poranda. Dan sejauh ini kita 
tidak tau siapa yang bertanggung jawab atas kenyataan 
tersebut.Para  petualangan politikkah?, para pengusaha 
yang telah buta mata hatinya, kalangan tokoh masyarakat 
dan pemimpin agama yang gagal menegakkan amar 
ma’ruf  nahi mungkar ? atau jawabannya memang tidak 
bisa dicari dari pernyataan-pernyataan keras itu sendiri, 
didalam cara berfikir dan sikap mental kita sendiri. 
Setelah itu baru kita bisa berbicara tentang resef-resef  
dan konsep-konsep untuk melakukan pemberdayaan-
permberdayaan umat, perbaikan perbaikan masyarakat 
atau melakukan reformasi sistem nilai dan sistem sosial 
kita yang terlanjur rusak itu. Sebab di dalam al-Quran  
yaitu QS. Ar-Ra’d (13):11 telah ditegaskan: 

ِ َفُظوَنُه ِمْن َأْمِر اهللَّ َباٌت ِمْن َبنْيِ َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه َيْ  َلُه ُمَعقِّ
وا َما بَِأْنُفِسِهْم َوإَِذا َأَراَد ُ ُ َما بَِقْوٍم َحتَّى ُيَغريِّ َ َل ُيَغريِّ  إِنَّ اهللَّ

ْم ِمْن ُدونِِه ِمْن َواٍل ُ بَِقْوٍم ُسوًءا َفاَل َمَردَّ َلُه َوَما َلُ اهللَّ
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Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu 
mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, 
mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya 
Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga 
mereka merubah keadaan mereka sendiri. Dan apabila 
Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, 
maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali 
tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.34

Sebagian ahli tafsir memberi keterangan pada 
ayat tersebut bahwa Tuhan tidak akan merubah 
suatu masyarakat sebelum mereka merubah sebab-
sebab kemunduan yang merubah mereka, ini jelas 
tugas keilmuan dan analisis sosial. Dan ini menjadi 
tanggungjawab umat Islam mana kala kita ingin mengisi 
kepakuman nilai sosial  dengan paradigama nilai agama 
yang kita cita-citakan. Jangan sampai kemunduran 
sistem nilai lain  yang tidak lebih baik dari yang ini sedang 
mengalami kebangkrutan.

Sementara itu perkataan anfusihim (diri mereka) 
dalam ayat al-Quran tadi menunjuk masyarakat (kaum) 
yang disebutkan sebelumnya. Menurut Prof  Dr. M 
Quraish Shihab, perkataan anfusihim menunjukkan bahwa 
perubahan yang hanya terjadi pada satu atau dua orang 
yang tidak mampu mengalirkan arus ke masyarakat, 
sehingga tidak mungkin dapat menghasilkan perubahan 
masyarakat. Perubahan yang terjadi pada diri seseorang 
harus diwujudkan dalam satu landasan yang kokoh serta 

34Qs ar Ra’ad (13) : 11
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berkaitan erat denganya, sehingga menciptakan arus, 
gelombang, atau paling sedikit riya’ yang menyentuh 
orang-orang lain, kemudian melahirkan suatu tatanan 
masyarakat madani, yaitu masyarakat yang cinta dan 
rindu akan keindahan, kebaikan dan kebenaran. Itulah 
masyarakat yang beradab. Sebagaimana yang dikatakan 
oleh Prof. Dr. Nurkholis Madjid, kemanusiaan yang 
beradab hanya ada dalam masyarakat yang berkeadilan, 
dan hanya kemanusiaan yang berkeadilan yang mampu 
mendukung peradaban masyarakat yang tumbuh dan 
berkembang dari manusia yang cinta akan kemanusiaan, 
menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia melebihi 
segala-galanya, merupakan cita-cita masyarakat madanai 
yang ingin kita bangun menuju masa depan yang lebih 
baik di negeri ini.

Melihat sekala pertentangan dan pergesekan yang 
begitu luas ditengah masyarakat kita akhir-akhir ini 
yaitu yang melibatkan kelompok-kelompok politik 
etnik, maka mau tidak mau kita akan sampai pada suatu 
kesimpulan bahwa yang terjadi bukan hanya pertarungan 
sekelompok kecil elit yang membias pada masyarakat 
bawah, melainkan juga bahwa pada arus besar dan 
gelombang dahsat ditengah masyarakat kita yang tengah 
menginjak-injak nilai kebersamaan. Dan kita sebagai 
bangsa bersatu tengah dicabik-cabik oleh komplik kita 
sendiri barang kali tidak sepenuhnya menyadari ancaman 
itu.
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C. Masyarakat Madani

Fenomena konflik bukanlah hal baru, ia merupakan 
fenomena purba, sama purbanya dengan sejarah manusia 
itu sendiri. Selama ribuan tahun manusia berusaha 
memecahkan dan mencari jalan keluar dari persengketaan 
diantara mereka sendiri, hasilnya ialah tumpukan buku-
buku diperpustakaan dan manusia tetap berperang.

Memang ada orang yang melihat kenyataan konflik 
dengan persepsi yang sangat bersahaja, yaitu melepaskan 
emosi dari peristiwa yang terjadi, melampaui  kepentingan-
kepentingan pragmatis, dan memasuki dunia batin yang 
dianggap lebih penting dari komplik itu sendiri.

Mereka biasanya tokoh-tokoh spritual. Mereka 
memiliki pandangan yang jernih dan sanggup 
mentransendensikan kenyataan-kenyataan keras menjadi 
filosofi hidup yang bijak dan penuh makna .Pedoman  
mereka adalah hati nurani. Namun mereka sanggup 
menjalani dan membangun suatu kehidupan religius, 
dari orang-orang yang secara formal mengaku memeluk 
suatu agama, tapi dalam banyak hal sama sekali tidak 
menampakkan pemeluk agama sendiri bertikai, saling 
menyerang dan terjerumus ke dalam komplik yang 
akibatnya justru meresahkan kehidupan masyarakat.

Posisi agama memang sering kali sangat dilematis, 
kalangan sosiolog seperti Durkein, Welber dll, menaruh 
keyakinan bahwa agama bisa berperan dalam 
perubahan dan perbaikan masyarakat. Tetapi sebaiknya 
orang seperti Karl Marx justru skeptis dan menaruh 
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curiga terhadap agama, bahkan berkeyakinan bahwa 
agamalah yang bertanggung jawab atas kemiskinan 
yang menimpa masyarakat, sebab mereka lebih terbuai 
oleh impian-impian tentang surga, ketimbang berusaha 
memperjuangkan upah kerja yang memadai. Misalnya 
Marx kesal ketika melihat agama dan para tokohnya telah 
berkolusi dengan pengusaha yang tiran untuk menindas 
dan membodohi rakyat.

Karena itu, sebenarnya yang menjadi  sasaran pokok 
dari kritik Marx bukanlah hakikat Tuhan serta ajaran 
metafisika agama, melainkan praktik keberagamaan yang 
bersifat skeptis, yaitu yang menjadikan agama sebagai 
tempat pelarian dari pergaulan sosial yang memerlukan 
penyelesaian konkrit. Keberagamaan semacam itu bagi 
Marx tak ubahnya sebagai opium yang menghilangkan 
derita sementara karena akar penyakitnya tidak tersentuh 
sama sekali.

Kritik Marx terhadap agama memang sangat pedas, 
tapi jelas ada gunanya, salah satu kegagalan mencolok 
dari gerakan agama adalah ketidak mampuanya untuk 
memelihara prestasinya yang amat monumental dalam 
menegakkan etika dan etos  transformasi sosial ketika dia 
harus memasuki alam kehidupan modern. Agama yang 
pada mulanya hadir sebagai pembawa ruh masyarakat 
madani serta tiang penyangga bagi tegaknya etika sosial, 
sekarang cendrung menjadi lembaga himpunan dogma 
teologis dan lembaga layanan ritual untuk menampung 
serta menghibur mereka yang tengah berduka dan frustasi 
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akibat terpuruk dari panggung politik dan ekonomi serta 
kegagalan dalam menggapai kebahagiaan hidup.

Kalau kritik itu mau diperluas dan dipertajam lagi, 
berdasrkan fakta-fakta baik historis maupun mutakhir, 
maka agama juga telah ikut terlibat dalam berbagai 
komplik dan kekerasan, dengan biaya-biaya sosial 
yang tidak kecil. Tokoh spritual  J . Krisnamurti pernah 
melontarkan kritik keras mengenai ini, “ sekalipun  agama-
agama menumbuhkan ketidaktertiban karena mereka sendiri 
adalah faktor pemisahan“ dan kurang lebih itu juga yang 
kita rasakan dan saksikan dalam masyarakat kita akhir-
akhir ini. 

Tetapi jelas tidak sedang mengikutiMarx yang 
mengkritik agama, yang di kritik bukanlah agama tetapi 
cara beragama. Yaitu cara bergama yang cendrung tidak 
toleran terhadap perbedaan, dan yang secara mutlak 
mengklaim pendapat diri sebagai paling benar, sementara 
pendapat orang lain pasti salah. Bibit pertentangan selalu 
lahir dari sikap yang tidak mampu memegang perbedaan 
dan keragaman dalam masyarakat. Padahal Allah sendiri 
telah menegaskan bahwa, seandainya Tuhan menghendaki 
niscaya dia menjadikan manusia satu umat (tetapi Tuhan 
menghendaki itu) sehingga mereka akan terus menerus 
berbeda pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh 
Tuhanmmu35

Qs  Hud (11) ; 118-119 35
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Perbedaan dan keragaman adalah hukum alam yang 
memang merupakan kehendak Allah.Jusrtu dengan 
perbedaan dan keragaman itu dimungkinkan adanya 
kerjasama dan berlomba mengejar kebaikan.Tetapi kita 
sering melihat perbedaan dengan bermacam-macam 
pandangan negatif, karena itu kita menganggap setiap 
orang yang berbeda dengan kita sebagai lawan.Dan 
akibatnya dengan orang-orang yang kita anggap berbeda 
dengan kita itu adalah musuh yang harus dimusnahkan. 
yang kemudian berkembanglah atmosfer kecurigaan 
dan suasana “ saling mematai “ inilah tantangan institusi-
institusi  pemberdayaan umat seperti lembaga-lembaga 
pendidikan, majlis taklim, kelompok diskusi, pondok 
pesantren, dalam menciptaklan masyarakat madani yang 
di dambakan bersama.

Masyarakat madani bukanlah masyarakat yang 
melihat perbedaan kemudian menjadi alasan untuk 
memicu komplik.Jika ini terjadi, akibatnya kita kehilangan 
banyak hal, termasuk hikmah yang tersebunyi dibalik 
aneka perbedaan itu sendiri. Padahal Allah menegaskan 
bahwa,  diantara bukti-bukti kebesarann Nya ialah dengan 
diciptakannya perbedaan seperti ikan (lihat ar-Ruum 30: 
22) Hikmah perbedaan adalah seperti ikan berenang 
di air yang bening dibalik batu karang yang keras dan 
tajam, namun disisi lain menyimpan kesan keangkeran, 
disisi lain menimbulkan suasana keindahan yang amat 
menakjubkan. Inilah cara kita memberdayakan umat 
karena begitu banyak keinginan dan  malahan komplik 
yang dihadirkan dalam eksperimen berdemokrasi namun 
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tetap menyelesaikan dalam suasana persaudaraan sejati 
yang membangun berdasarkan tatanan masyarakat 
madani, yaitu masyarakat yang hidup dan dibesarkan 
oleh peradaban 

Maka disini jelas bahwa untuk mencapai masyarakat 
madani ada beberapa hal yang perlu diperhatikan

وا َما بَِأْنُفِسِهْم َوإَِذا ُ ُ َما بَِقْوٍم َحتَّى ُيَغريِّ َ َل ُيَغريِّ  ...إِنَّ اهللَّ
ِمْن ُدونِِه  ِمْن  ْم  َلُ َوَما  َلُه  َمَردَّ  َفاَل  ُسوًءا  بَِقْوٍم   ُ اهللَّ  َأَراَد 

 َواٍل
...Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum 
sebelum kaum itu merubah dirinya.36

berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari 
ter-jadinya komplik di masyarakat, Konflik terjadi bukan 
karena kesalahan agama tetapi cara beragama yang 
cendrung tidak toleran terhadap perbedaan, dan yang 
secara mutlaq mengklaim pendapat dirinya yang paling 

Perbedaan dan keragaman adalah hukum alam 
yang memang merupakan kehendak Allah.Justru 
dengan adanya perbedaan pendapat dan keragaman itu 
dimungkinkan adanya kerjasama dan berlomba-lomba 
mengejar kebaikan.

Qs ar Ra’ad (13) ; 11  36
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َيَزاُلوَن َوَل  َواِحَدًة  ًة  ُأمَّ النَّاَس  َعَل  َلَ َك  َربُّ َشاَء   َوَلْو 
َوَتَّْت َخَلَقُهْم  َولَِذلَِك  َك  َربُّ َرِحَم  َمْن  إِلَّ    * َتِلِفنَي   ُمْ

ِعنَي * ِة َوالنَّاِس َأمْجَ نَّ َم ِمَن اْلِ نَّ َجَهنَّ ْمَلَ َكِلَمُة َربَِّك أَلَ
Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia 
menjadikan manusia umat yang satu, tetapi 
mereka senantiasa berselisih pendapat,  
kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu.
Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. 
Kalimat Tuhanmu (keputusan-Nya) telah ditetapkan: 
sesungguhnya Aku akan memenuhi neraka Jahannam 
dengan jin dan manusia (yang durhaka) semuanya37

Dengan hati yang jernih, kepala yang dingin, serta 
pemikiran yang cemerlang memahami apa hikmah 
dibalik perbedaan itu. (QS. Ar-Rum, (30): 22). Dengan 
demikian akan tercipta masyarakat Rahmatan Lil aalamin, 
dan masyarakat  yang terbaik (khaira Ummah).

a. Faktor-faktor penyebab kemiskinan

Timbulnya kemiskinan dalam suatu masyarakat 
bukanlah sesuatu yang tiba-tiba, namun dipengaruhi 
oleh banyak faktor. Bambang Ismawan memafarkan 
beberapa penyebab terjadinya kemiskinan antara lain: 

a.   Kurangnya pengembangan Sumber Daya Manusia 
(SDM)

Al quran dan terjemahan Qs Hud, {11} : 118-119  37
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 Melihat kondisi konkrit sumber daya manusia di desa 
maupun di Kota dibawah standar bisa saja menjadi 
penyebab terjadinya kemiskinan. Menurut Data BPS 
memperlihatkan bahwa 72, 0 % dari rumah tangga 
miskin dipedesaaan dipimpin oleh Kepala Rumah 
tangga yang tidak tamat SD dan 24,3 % dipimpin 
oleh kepala rumah tangga yang berpendidikan SD, 
hal yang sama juga ditemukan pada masyarakat 
perkotaan, penduduk miskin diperkotaan, 57,0 % 
Rumah tangga miskin dipimpin oleh kepala Rumah 
tangga yang tidak tamat SD, dan 31,4 % dipimpin oleh 
kepala Rumah tangga yang berpendidikan SD. Ini 
menunjukkan  faktor pendidikan sangat menunjang 
guna mengubah kondisi perekonomian Rakyat.

 Menurut Syafaruddin Alwi, bahwa tingkat pendidikan 
yang rendah akan tidak memiliki nilai jual yang tinggi 
sehingga jasa yang dijual hargapun akan rendah. 
(Syafaruddin A, 1993 : 48). 

b.   Adanya  struktur yang menghambat pembangunan 
ekonomi rakyat kecil. Dalam hal ini sangat erat 
kaitannya dengan struktur ekonomi politik dan 
struktur sosial budaya. Namun menurut pusat 
pengkajian strategi  kebijakan dan departemen ilmu 
ekonomi dan kemasyarakatan Ikatan cendikiawan 
muslim Indonesia Pusat tentang  faktor-faktor 
timbulnya kemiskinan. 

c. Ketidak beruntungan yang dimiliki oleh kelommpok 
Masyarakat miskin. 
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 Ketidak beruntungan ini, disebut oleh Robert Camber, 
seorang ahli pembangaunan pedesaan merupakan 
jebakan kekurangan dan kondisi kemiskinan itu 
sendiri kelemahan fisik, keterasingan, dan ketidak 
berdayaan masyarakat miskin dalam menghadapi 
perubahan-perubahan kebijakan ekonomi dan non 
ekonomi, Pluktuasi pasar dan kekuatan ekonomi 
yang lebih kuat.

d.   Ketimpangan Distribusi.

 Ketimpangan distribusi ini dapat terjadi dalam 
berbagai hal. Bisa terjadi karena produksi yang 
dimiliki. Pekerjaan  yang hanya mengandalkan tenaga 
otot saja akan menerima bagian yang lebih kecil 
dibandingkan dengan pekerjaan yang menggunakan 
kemampuan intelektualnya dalam berproduksi.

Melihat kondisi dan sumber daya manusia Indonesia 
dengan pendidikan yang masih sangat rendah 53 % 
berpendidikan SD ke Bawah. (Dawam Raharjo, 1995 : 
60 ). Hal ini yang menimbulkan ketimpangan distribusi 
pendapatan. Selain itu menyebabkan  perbedaan aliran 
yang menuju daerah disetiap propinsi.  

b. Konsep zakat terhadap pengentasan kemiskinan

Telah dijelaskan bahwa masalah kemiskinan adalah 
masalah yang sangat mendasar, bahwa gejala tersebut 
tidak cukup diterangkan sebagai realitas ekonomi. 
artinya, ia tidak sekedar gejala keterbelakangan lapangan 
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kerja, pendapatan, pendidikan dan kesehatan masyarakat. Ia 
sudah menjadi realitas struktur yang sulit dipecahkan 

Berbagai faktor yang menjadi penyebab kemiskinan, 
namun yang paling dominan adalah faktor sumber daya 
manusia yang amat rendah dan disisi lain adalah faktor dari 
kebijakan system perekonomian yang diterapkan. Melihat 
dari penyebab kemiskinan yang dihadapi oleh bangsa kita, 
apakah mampu dana zakat memberikan peran oftimal 
dalam pengentasan kemiskinan. Dengan demikian sudah 
saatnya mengkonstruksi konsep zakat, sehingga menjadi 
aktualitatif  terhadap kontekstualitas sosial ekonomi 

Konsepsi kontemporer tentang permasalahan zakat 
telah jauh melampui pendapat-pendapat hukum klasik  
terutama menyangkut tiga hal pokok, yaitu: 

Perkembangan objek zakat • 

 Tentang objek zakat, para pakar ekonomi Islam telah 
banyak melakukan beberapa inovasi dengan melihat 
kontekstual zaman yang selalu dinamis .

Sebagamanan M.A Mannan, memandang bahwa 
objek zakat tidak selalu harus sesuai dengan ketentuan-
ketentuan yang telah diterapkan dalam Al qur’an dan 
Hadits, maupun yang dipersepsikan oleh para ulama 
klasik. Objek zakat yang diterapkan oleh Nash yaitu:

a. Emas dan Perak, dalam Al-Qur’an Qs. Attaubah 
(9) : 34, yang artinya:  “ … Dan orang-
orang yang menyimpan emas dan perak dan 
tidak menafkahkannya dijalan Allah, maka 
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diberitahukan kepada mereka, bahwa mereka 
akan mendapat siksaan yang pedih .”Tentang 
tanaman dan tumbuh-tumbuhan, dalam Al-
Qur’an Qs. Al-Baqarah, (2) : 267, yang artinya ; 
“ Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah 
dijalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang 
baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu 
keluarkan dari bumi untukmu …”

b. Disurat yang lain al-Qur’an Surat Al-An’am ayat 
141 : “ … Makanlah dari buahnya bila dia telah 
berbuah dan tunaikanlah haknya dihari memetik 
hasilnya. “

c. Hewan ternak tertentu, hadits  diriwayatkan oleh 
Bukhari yang artinya : “ ini adalah zakat terhadap 
kambing yang diternak dipadang rumput, satu ekor 
kambing untuk setiap 40 ekor kambing…” 

d. Harta perniagaan. Dalam al-Qur’an Surat Al-
Baqarah (2) : 267: “ Hai  orang-orang yang beriman, 
keluarkanlah sebagian hasil usahamu yang kalian 
peroleh …” 

e. Harta yang ditemukan dalam perut bumi 

 Pendapat dalam menentukan objek zakat ini 
sedemikian beragam sehingga menjadi salah 
satu penyebab terkondisinya abstraksi hukum. 

Permasalahan ini diangkat oleh para ulama klasik 
misalnya penentuan objek zakat, infak dan sodaqah 
tumbuh-tumbuhan. Imam Malik dan Imam Syafi’i, 
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membuat patokan  semua jenis tumbuh-tumbuhan yang 
dijadikan makanan pokok dan tahan lama. Sedangkan 
Abu Hanifah, membuat rumusan lebih luas yakni semua 
hasil bumi tadah hujan atau dengan pengairan kecuali 
kayu-kayu dan rumput-rumputan. ( Wahbah al-Zuhaili, 
1995 : 90 )

Pendapat-pendapat yang membuat tidak jelas 
kepastiannya. Untuk mengatasi hal ini perlu adanya 
kepastian yang ditetapkan pemerintah dan ulama’ 
kontemporer.

Apabila perluasan objek zakat tersebut diakui dengan 
mencemati kontekstual dan kedinamisan, maka akan 
berhadapan dengan objek zakat yang begitu luasnya. 
Misalnya saja harta rikaz, yang secara klasik dipahami 
hanya emas dan perak  dapat mengikuti;  Batu mulia, 
Permata, Batu bara, Uranium, dan lain-lainnya. Bahkan 
menurut Imam Arbani “ semua hasil laut menjadi objek 
zakat. Lebih agresif  lagi adalah pendapat dan pandangan 
al fanjari, bahwa objek zakat sekarang ini meliputi alat-
alat perindusrtian, pabrik-pabrik, sarana transportasi dan 
lembaga-lembaga bisnis lainnya.

Menurut M.A. Mannan, senada dengan yang diatas 
bahwa” golongan harta benda yang ditetapkan  dapat 
dekenakan zakat, janganlah dipertahankan secara kaku. 
Dan hal ini telah ditelaah secara cermat oleh kelompok 
ahli hukum Islam.( M.A. Mannan, 1995 : 260 )

Dalam hal  ini juga liga Arab pernah menyelenggarakan 
seminar dan laporan menyeluruh tentang  keistimewaan 
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sosial dalam dunia Arab disajikan dalam suatu 
pertemuan yang berlangsung di Damaskus pada bulan 
Desember 1962, menyimpulkan bahwa objek zakat 
tidak lagi harus terpaut pada ketentuan- ketentua klasik. 
Namun benda-benda, seperti mesin perindustrian, uang 
kertas, laba profesi dan perdagangan dikenakan zakat, 
berbagai bidang profesi modern juga dapat penegasan, 
sebagaimana yang dilontarkan oleh Amien Rais tentang 
kewajibannya mengeluarkan zakat bagi tenaga ahli 
(profesi). (Amin Rais, 1987 : 68 ) 

Di Era modern ini demikian banyaknya profesi 
yang menghasilkan uang dalam jumlah besar. Sebut saja 
jabatan tinggi/ pejabat negara, pengusaha, manajer, 
dokter, pengacara, notaris, konsultan, dan sebagainya. 
Jika dikomparasikan dengan hasil pertanian yang panen 
tiga sampai empat bulan dan langsung dikeluarkan 
zakatnya maka akan tercapa nishabnya.

Syekh Muhammad Al-Ghazali menganalogikan 
zakat profesi dengan zakat pertanian. Disini diberlakukan 
nishab tapi tidak berlaku sistem haul. ( Jalaluddin Rahmat, 
1992 : 148 )
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BAB IX

DAHSATNYA BERZAKAT

Islam dengan  tegas menolak  kemiskinan dan 
menganggapnya sebagai suatu penyakit yang berbahaya 
bagi keselamatan dan keutuhan akidah, maka Islam 
sudah memaklumatkan perang melawan kemiskinan. 

Jika kemiskinan sebagai suatu penyakit maka 
Allah menurunkan obatnya, jika  kemiskinan sebagai 
suatu taqdir Allah maka upaya untuk melepaskan diri 
dari cengkeramannya adalah juga taqdir Allah. Dalam 
memberikan solusi atas masalah kemiskinan Islam 
membagi fakir miskin menjadi tiga kelompok, masing-
masing kelompok akan berbeda solusinya.

a. Dengan mewajibkan bekerja bagi orang yang fisiknya 
kuat, bekerja bagi yang kuat wajib hukumnya dan 
merupakan senjata yang pertama untuk memerangi 
kemiskinan. Rizki yang sudah dijanjikan oleh Allah  
itu tidak bisa dicapai  kecuali dengan mengerahkan  
segala upaya dan usaha. sesuai  dengan firman Allah  
yang artinya: Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah 
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bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan 
makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya 
kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”38

b. Mengeluarkan infak untuk karib kerabat, kaum 
miskin yang lemah dan tidak mampu bekerja, seperti 
jompo, anak-anak, janda tua, tapi masih mempunyai 
kerabat, mereka itu mendapat jaminan dari anggota 
keluarga berupa nafkah. Hal ini dijelaskan dalam 
firman Allah swt yang artinya: ” Mereka bertanya 
tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: ”Apa 
saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan 
kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, 
orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam 
perjalanan.” Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, 
maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.39

c. Mengeluarkan Zakat untuk kaum miskin yang tidak 
kuat bekerja dan tidak punya karib kerabat. Untuk 
kelompok  ini Allah SWT telah  menetapkan hak 
yang telah pasti berupa  zakat.40Dan pada harta-harta 
mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan 
orang miskin yang tidak mendapat bagian. 

Untuk menjembatani kedua hal tersebut  Allah telah 
menetapkan suatu penghubung, solusi, suatu jaminan 
bagi yang msiskin dan lemah kepada yang kaya yakni zakat. 

38Terjemahan QS.al Mulk, 67: 15
39Terjemahan Qs albaqarah, 2 : 215
40Terjemahan QS Adz Zaariat 51 :19
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Dalam konsep ekonomi Islam tidak dikehendaki 
adanya suatu perlombaan ekonomi yang bersifat 
individualistis yang hanya mementingkan pribadi, 
melainkan yang dikehendaki adalah adanya suatu 
persaingan yang bersipat simpatik dan mengindahkan 
satu sama lain, dalam arti saling cinta mencintai dan 
harga menghargai, saling membantu saudara-saudara 
yang lemah dan lesu. Untuk itu dalam konsep ekonomi 
Islam dibentuklah lembaga zakat yang dikumpulkan 
akan dipergunakan untuk memberikan bantuan kepada 
orang-orang miskin, anak-anak yatim piatu, dan orang-
orang yang membutuhkan lainnya, sehingga semua 
golongan umat Islam dapat menikmati kehidupan yang 
layak.

A. Manfaat zakat 

Menurut Al Maududi (1989:65) mengatakan bahwa: “ 
zakat ini merupakan satu alat jaminan sosial yang dengan 
adanya itu tidak seorangpun lagi dalam masyarakat Islam 
akan tinggal terlantar terus menerus tanpa ada disediakan 
baginya dengan baik kebutuhan-kebutuhan hidup yang 
diperlukan. Tidak ada lagi pekerja (buruh) yang dapat 
dipaksakan karena takut akan lapar, jika tidak menerima 
syarat-syarat apa saja yang didektikan kepadanya oleh 
kaum industrialis atau tuan-tuan tanah yang sebenarnya 
amat merugikan  baginya. Dan tidak akan ada lagi  orang-
orang yang kesehatan fisiknya dibiarkan merosot sampai 
jauh kebawah tenaga minimum manusia, semata-mata 
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karena tidak adanya perawatan medis yang baik dirumah-
rumah sakit. 

Maududi mengatakan bahwa Islam mengajukan 
dua syarat atas orang-orang milyuner yaitu : pertama, 
ia harus membayar zakat atas barang dagangannya dan 
sepuluh persen dari hasil pertaniannya, kedua, ia harus 
memperlakukannya dengan baik siapa saja yang menjadi 
kongsinya dalam perdagangan, perindustrian atau 
pertanian itu, dan siapa  saja yang ia pekerjakan disana, 
dan dia tidak boleh palsu (membohongi) pemerintah dan 
masyarakat umum

Zakat meneguhkan perasaan persaudaraan itu 
dengan menjadikan si kaya dan golongan kapitalis 
bertanggung jawab untuk menolong si miskin dan orang 
yang berkekurangan. Dengan demikian zakat dapat 
menguntungkan si kaya maupun si mikskin (mereka yang 
membayar dan menerimanya). Seperti disebutkan dalam 
al-qur’an bahwa zakat membawa kesejahteraan baik bagi 
orang yang membayarnya maupun bagi penerimanya. 
Dengan membangun anggota masyarakat yang miskin 
maka pada dasarnya orang kaya tersebut telah membantu 
dirinya sendiri (Afzalurrahman, 1996:237)

Zakat di samping berpungsi sebagai sarana 
mendekatkan diri kepada Tuhan, membersihkan 
diri dan harta kekayaan dari kotoran-kotoran juga 
menjadi harapan bagi kaum miskin dan menjadi sarana 
penunjang pengembangan dan pelesatarian ajaran Islam 
di dalam masyarakat. Karena zakat juga merupakan 
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sarana penciptaan kerukunan hidup antar golongan 
kaya dengan kaum fakir miskin (Daradjat, 1995:245) “ 
dengan zakat Islam  memindahkan manusia dari sifat 
egoisme kepada sifat memikirkan orang lain, daripada 
sifat perseorangan kepada sifat bermasyarkat, sehingga 
menyebabkan seseorang itu merasa bahwa dirinya 
sebagai anggota masyarakat yang mengambil dan juga 
memberi faedah darinya “ (Shalabi, 1988:129)

Dengan zakat juga akan menghilangkan rasa tidak 
senang dan dengki yang menyelinap di dalam hati 
kaum miskin terhadap kaum kaya, sehingga prinsip 
persaudaraan Islam dapat diwujudkan dengan sebaik-
baiknya antara sesama kaum muslimin.

Banyak sekali terjadi permusuhan, saling membenci 
dan dendam antara orang-orang miskin dan orang-orang 
kaya disebabkan kikirnya si kaya yang tidak tahu terhadap 
nasib si miskin yang sangat membutuhkan pertolongan. 
Suasana seperti itu akan sangat menggangu ketertiban 
dan keamanan masyarakat, menimbulkan berbagai 
tindak kejahatan, pencurian, penodongan, perampokan, 
penculikan dan lain-lainnya.

B. Pengaruh sosial

Pengaruh sosial dapat dilihat dari dua aspek yakni 
aspek pengumpulannya atau pembayarannya dan dari 
aspek pemberinya atau penerimanya. Dari aspek 
pengumpulannya atau pembayaran zakat oleh orang-
orang kaya, otomatis akan membersihkan mereka dari 
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sifat-sifat bakhil dan kikir, dan mendorong mereka 
membiasakan berkorban dan memberi kepada saudara-
saudara yang tidak mapu berusaha, sehingga akan 
memperdalam  rasa persaudaraan dan jiwa kegotong 
royongan, demikian pula dari aspek pemberian zakat 
kepada mereka yang fakir, tentu membersihkan jiwa 
mereka dari rasa dendam dan hasud, dan menyelamatkan 
masyarakat dari berbagai kekacauan dan kegoncangan. 
Hal ini akan menciptakan rasa saling mengasihi, sehingga 
terciptalah keamanan dan ketentraman dihati orang-
orang kaya dari kejahatan-kejahatan orang yang tidak 
mampu

Bila semua umat menyadari arti penting  dan manfaat 
zakat dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam 
aspek ekonomi, sosial, kesehatan mental dan aspek 
ibadah, maka akan termotivasi untuk mengeluarkan 
zakat. 

Manfaat zakat antara lain :

a. Sebagai jaminan sosial tidak ada seorangpun yang 
terlantar, yang tidak berpendidikan, apalagi terjadi 
busung lapar

b. Bila ada keseimbangan antara pengelola dan pemberi 
zakat serta pendistribusian yang tepat sasaran  akan 
tercipta ketenangan, keamanan, kesejahteraan dan 
merasa terlindungi dari berbagai tindakan  kriminal, 
dan kejahatan-kejahatan sosial  lainnya
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c. Membersihkan diri dari sifat  bakhil,  kikir, dendam, 
hasud, dengki, dan selalu berprasangka buruk.  

d. Dalam pandangan Islam yang paling bertanggung 
jawab terhadap fakir miskin  adalah orang-orang 
kaya yang belum menafkahkan hartanya kepada  
fakir-miskin.

Perintah mengeluarkan zakat bagi orang yang sudah 
memenuhi khaul dan nisab sudah jelas dalam Al-Qur’an, 
Hadits, maupun  dalam Undang-undang No 38 tahun 
1999  tentang Zakat. Zakat bukan hanya dibebankan 
kepada para petani yang mengeluarkan antara  5 % - 10 
% saja,  tetapi zakat merupakan kewajiban semua umat 
Islam yang berpenghasilan dan memenuhi khaul dan 
Nisabnya.(QS At-Taubah 103)  

C. Pengaruh Zakat terhadap Ekonomi dan 
Kegiatannya 

Dalam aspek ekonomi, zakat dapat bermanfaat untuk 
mengembangkan usaha-usaha produktif, memperluas 
lapangan kerja, sebagai sumber pendapatan daerah, dan 
sebagai sarana distribusi pendapatan yang adil. Dalam 
aspek sosial dapat  meningkatkan hubungan sosial antara 
orang  kaya dan miskin, mengurangi tingkat keresahan 
sosial  seperti perampokan, penodongan, pencurian dari 
orang yang miskin terhadap orang kaya.

1. Pengaruh  terhadap Ekonomi
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Dalam sudut pandang ekonomi, dapat dipahami 
bahwa zakat dijadikan sebagai suatu kewajiban oleh Allah 
kepada umat muslim, karena ia merupakan salah satu 
pilar dalam pembangunan ekonomi umat. Dia memiliki 
manfaat penting dalam berbagai aspek kehidupan, baik 
kehidupan ekonomi yang aman dan sejahtera. Menurut 
Qurais Shihab ( 1992: 270) bahwa secara ekonomis paling 
tidak ada dua aspek posisitf  dari institusi zakat. Pertama, 
meningkatkan daya beli publik karena harta yang 
dibagikan tersebut akan digunakan oleh penerimanya 
untuk dibelanjakan. Kedua, zakat merupakan semacam 
pajak yang dikenakan terhadap harta atau uang tunai 
yang idle.Lebih lanjut manfaat ekonomi dari zakat dapat 
diuraikan sebagai berikut:

1. Zakat sebagai kekuatan sosial ekonomi umat

Salah satu tujuan zakat yang terpenting adalah 
mempersempit ketimpangan ekonomi didalam 
masyarakat hingga kebatas yang seminimal mungkin. 
Dengan zakat menjadikan perbedaan ekonomi diantara 
masyarakat secara adil dan seksama, sehingga yang kaya 
akan semakin kaya (dengan mengeksploitasi anggota 
masyarakat yang miskin) dan yang miskin semakin 
miskin ( Afzalurrahman, 1996 : 249-250)

Kekuatan suatu masyarakat dalam bidang ekonomi 
tergantung pada kebijakan distribusi hartanya. Karena 
jika sebagian orang berkembang menjadi sangat kaya 
sedangkan sebagian besar yang lain dalam keadaan 
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tetap miskin, masyarakat ini menjadi lemah dan mudah 
dihancurkan oleh musuhnya.

Zakat merupakan pendapatan yang dipungut 
dari orang-orang kaya yang dikembalikan kepada 
orang miskin”. Pengembalian kepada fakir miskin 
tersebut harus dilakukan secara sadar dan jujur dengan 
menunjukkan bahwa zakat tersebut merupakan sesuatu 
yang menjadi milik mereka tetapi dalam simpanan orang 
lain (orang kaya) yang kini harus dikembalikan kepada 
mereka( orang miskin).

Salah satu kejahatan terbesar dalam masyarakat 
kapitalis adalah adanya penguasaan dan pemilikan sumber 
daya dari segelintir manusia yang beruntung sehingga 
mengabaikan orang-orang yang tidak beruntung yang 
sangat banyak jumlahnya.

2. Zakat dan pertumbuhan ekonomi

Zakat selain mendorong investasi dan menghambat 
penimbunan harta juga memberikan  dorongan untuk 
membelanjakan hartanya untuk membeli barang 
konsumsi baik itu dari pihak pembayarnya maupun 
dari pihak penerimanya. Sehingga arus modal dari 
kedua saluran ini, yaitu investasi dan pembelanjaan, 
akan menciptakan kesempatan kerja bagi jutaan orang, 
dan bersamaan dengan itu mempelopori cepatnya 
pertumbuhan pendapatan suatu daerah di NTB.

Dorongan investasi dan pembelanjaan yang 
ditimbulkan oleh zakat merupakan manfaat yang 
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sangat besar dalam bidang ekonomi. tersedianya dana 
untuk investasi mendorong perkembangan industri 
dan mempercepat langkah pertumbuhan ekonomi, 
sekaligus peningkatan dalam hal konsumsi yang lebih 
besar, sehingga akan menciptakan permintaan secara 
efektif  terhadap produk suatu industri di daerah yang 
bersangkutan. (Afzalurrahman, 1996:  315). Lebih 
lanjut dikatakannya bahwa dengan pembelanjaan dana 
zakat secara hati-hati dan bijaksana akan selalu mampu 
menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi tanpa ragu 
akan kekurangan permintaan maupun kesempatan 
kerja.

3. Zakat  dan pemberdayaan ekonomi rakyat

Agar dana zakat dapat dinikmati oleh kaum 
dhuafa yang membutuhkan bantuan modal dan belum 
mendapatkan bantuan, maka dana zakat harus dipandang 
sebagai dana berputar yang penggunaanya harus diarahkan 
kepada usaha produktif  sehingga kesinambungan usaha 
yang dijalankan dalam sektor ekonomi  rakyat dapat 
terjamin. Hal ini merupakan sasaran utama dari perintah 
zakat, seperti yang dikatakan oleh Al-Bakri (1989 : 99) 
bahwa untuk membantu permodalan fakir miskin, 
Islam  telah mewajibkan zakat kepada para pemilik 
kekayaan dan menjadikannya sebagai salah satu rukun 
Islam yang  lima. Dana  zakat dapat diperuntuk dalam 
bentuk lain untuk memberdayakan ekonomi rakyat, 
misalnya dialokasikan untuk pelaksanaan kursus-kursus 
dan pelatihan-pelatihan usaha guna meningkatkan 
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kemampuan wiraswasta bagi kaum dhuafa yang masih 
minim pengetahuannya.

4. Zakat dan kerja keras

Perintah berzakat mengisayaratkan kepada kita 
untuk bekerja keras. Karena sebelum kita dapat 
menunaikan zakat kita harus bekerja keras lebih dahulu 
untuk mendapat harta kekayaan yang banyak hingga 
mencapa nisab. Dan bagi orang yang berfikiran jernih 
dan rasional akan selalu melakukan hal itu untuk 
meningkatkan ibadahnya dalam bentuk mengeluarkan 
zakat dan sedekah dari kekayaan yang kita peroleh,  itu 
merupakan rizki yang telah disediakan oleh Allah kepada 
siapa yang mau mencarinya. Maka zakat dan sedekah 
yang dikeluarkan itu haruslah dianggap sebagai tanda 
syukur kita kepada Nya dan selanjutnya diberikan kepada 
yang berhak menerimanya, yaitu antara lain orang-orang 
fakir dan miskin.

D. Pengaruh Zakat terhadap Kegiatan Ekonomi

Dalam eksistensinya sebagai salah satu sumber dana 
pembangunan, maka zakat sudah barang tentu akan 
berpengaruh kepada hampir semua sektor ekonomi 
dan sosial dalam tatanan kehidupan umat manusia pada 
umumnya dan umat muslim pada khsusnya. Dalam 
bidang ekonmi pengaruhnya dapat dilihat pada beberapa 
aspek

1. Pengaruh zakat terhadap usaha produktif
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Dapat dilihat dari  dua aspek, yaitu aspek pengumpulan 
dan aspek pengeluaran. Dari pengumpulan, zakat 
biasanya mendorong orang untuk mengembangkan harta 
atau kekayaan. Karena harta akan tetap terkena zakat 
walaupun tidak dikembangkan, sehingga nilainya akan 
semakin menyusust bahkan akan termakan zakatnya 
sendiri. Sedang dari aspek pengeluarannya kelembaga-
lembaga yang berhak menerimanya, mempunyai 
pengaruh terhadap kegiatan ekonomi karena bagi mereka 
yang menerima zakat akan mengeluarkannya kembali 
dalam bentuk kebutuhan-kebutuhan konsumsinya, baik 
yang berupa barang-barang maupun jasa-jasa. Hal ini 
akan menambah konsumsi total yang  pada akhirnya 
akan mendorong peningkatan aktivitas produksi.  

2. Pengaruh zakat terhadap distribusi pendapatan

Zakat sangat penting peranannya dalam 
mengembalikan pembagian kekayaan didalam 
masyarakat. Dengan mengembalikan sejumlah kekayaan 
orang kaya melalui pengeluaran atau pemberian zakat 
ke fakir miskin, maka secara umum akan menyebabkan 
meningkatnya kesejahteraan bagi masyarakat. Atau 
dengan kata lain pengeluaran zakat bagi para muzakki 
akan lebih meratakan kesenjangan pendapatan dalam 
masyarakat dan akan berlangsung secara permanen 
setiap tahun ( karena zakat dibayarkan setiap tahunnya) 
atau setiap panen, atau setiap kali mendapatkan kekayaan 
seperti hasil pertanian  dan profesi yang dimiliki.

3. Pengaruh zakat atas penciptaan lapangan kerja
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Perintah zakat untuk diberikan kepada orang-orang 
yang tidak mempunyai atau tidak mampu berusaha dapat 
diartikan sebagai para penganggur atau memiliki usaha 
tapi tidak mampu berdaya atau berkembang, karena 
modalnya tidak  mencukupi untuk mengembangkan 
usahanya. Padahal kebanyakan dari mereka memiliki 
etos kerja yang tinggi. Karena itu dengan suntikan dana 
zakat tersebut, mereka akan bekerja dengan keras guna 
memenuhi tuntutan untuk menjadi pembayar zakat 
(muzakki) bukan lagi sebagai penerima.

Dipihak pembayar zakat, bahwa dengan membayar 
zakat atau mendistribusikan sejumlah kekayaannya, 
kepada konsumsi dari sebagian besar masyarakat yang 
kurang mampu, berarti menyebabkan permintaan 
akan barang-barang kebutuhan untuk dikonsumsi akan 
semakin meningkat, sehingga meningkatnya tuntutan 
kerja. Akibatnya kesempatan-kesempatan kerja baru 
akan terbuka lagi. 

Jawablah pertanyaan dibawah ini;

1. Isi identitas anda dengan lengkap

2. Seberapa banyak harta yang  diperoleh selama ini

3. Sudahkah saya mengeluarkan zakat

4. Berapakah zakat usaha yang harussaya keluarkan 

5. Bagaiman perhitungan zakat terhadap harta saya

6. Sudahkan memberikan bantuan sosial  untuk 
kebutuhan ummat



|   110   |

7. Jika belum apa yang harus saya lakukan .
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BAB X

EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN 
BANI ABBAS

Pada era demokrasi sekarang ini semua orang sudah 
mulai mengangkat bicara, mulai dari pejabat yang paling 
rendah sampai yang paling tinggi, dari rakyat jelata 
sampai orang kaya, semua mengajukan konsep, visi 
dan misinya rakyat mengatakan belum sesuai dengan 
apa yang diharapkannya. Lebih-lebih menjelang Pilkada 
diberbagai tempat dengan sistim pemilihan secara 
langsung, rakyatlah yang  menjadi rebutan  pertama 
oleh para kandidiat dengan berbagai tawaran program 
kerja dan janji-janji kepada pihak tertentu. Tidak segan-
segan para tokoh agama  mulai menggadai umatnya, 
menjual ayat al-Qur’an dan hadits untuk mencari 
pendukungnya.

Ketika salah seorang calon sudah terpilih secara 
sah rakyatlah yang menjadi sasaran pertama sebagai 
penderita dengan melakukan berbagai cara antara 
lain; menaikkan harga BBM, Menaikkan pajak, Telpon, 
TDL dan kebutuhan rakyak lainya. Sebagai umat 
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beragama tidak salah bila seorang pemimpin mau 
belajar dari pemimpin terdahulu  yang dianggap berhasil 
mensejahterakan rakyatnya. Maka penulis mengambil 
sosok kepemimpinan Abul Abbas Ash Syaffah dalam 
mensejahterakan Rakyatnya yang dimulai dari kebijakan 
dalam mengangat putra mahkota, konsep-konsep 
dalam mensejahterakan rakyatnya, kejayaan dan 
kemakmurannya, serta penyebab keruntuhannya.

A. Kebijakan Abbasiyah dalam Mengangkat 
Putra Mahkota

Dalam perkembangan daulah Abbasiyah dibagi 
menjadi tiga priode, yakni pertama tahun 132-232 H 
dimana para Khalifah Abbasiyah berkuasa penuh, kedua 
232-590 H tatkala kekuasaan para Khalifah Abbasiyah 
sebenarnya berada ditangan orang lain, dan ketiga 590-
656 H kembalinya kekuasaan Abbasiyah di tangan mereka 
tapi hanya disekitar Bagdad saja. Penulis  mengambil 
priode pertama dari tahun 132-232 (selama 100 tahun).

Pemerintahan khalifah Abbasiyah bertumpu banyak 
sistim yang pernah dipraktikkan oleh bangsa-bangsa 
sebelumnya, baik yang muslim maupun non muslim. 
Dasar-dasar pemerintahan Abbasiyah diletakkan oleh 
khalifah kedua, Abu Ja’far al Mansur yang dikenal sebagai 
pembangun khilafah. Sedangkan Abbasiyah adalah 
seorang pendiri.

Namun Bangsa Persia mempercayai adanya hak 
agung raja-raja yang didapat dari Tuhan, oleh karena 



Entrepreneurship Solusi Kompetisi di Era Milenial

|   113   |

itu khalifah Abbasiyah memperoleh kekuasaan untuk 
mengatur negara langsung dari Allah, bukan dari rakyat, 
yang berbeda dari sistim kehalifahan yang diterapkan 
oleh Khulafa’urrasidin yang dipilih secara langsung oleh 
Rakyat. Kekuasaan mereka yang tertinggi diletakkan 
pada ulama, sehingga pemerintahannya merupakan 
sistim teokrasi. Kkhalifah bukan saja berkuasa dibidang 
pemerintahan duniawi tetapi mereka juga berhak 
memimpin agama yang mendasarkan pemerintahannya 
pada agama

Dalam hal pengangkatan putra mahkota, Abbasiyah 
meniru sistem yang dilaksanakan oleh Umayyah, 
yakni menetapkan dua orang putra mahkota sebagai 
pengganti pendahulunya yang berakibat fatal karena 
dapat menimbulkan pertikaian antar putra mahkota. 
Isa ibn Musa umpamanya menjadi korban kebijakan 
itu dengan  tidak pernah menjabat khalifah walau telah 
ditetapkan oleh khalifah terdahulu. Demikian juga 
yang terjadi pada diri al-Amin dan al-Makmun, kedua 
saudara itu saling membunuh. Harun al-Rasyid nyaris 
menjadi korban kebijakan kakaknya, al-Hadi. Tetapi 
tradisi mengangkat dua putra mahkota itu tidak berjalan 
selama masa Abbasiyah, Harun al-Rasyid mengangkat 
tiga anaknya menjadi  putra mahkota, al-Makmun 
mengangkat satu putra mahkota yang bukan dari 
putranya, tetapi saudaranya yang lain yang justru  tidak 
ditetapkan sebagai putra mahkota oleh Harun al-Rasyid. 
Walau demikian al-makmun tidak menyalahi wasiat 
ayahnya karena memang ayahnya memberi kebebasan 
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kepadanya untuk mengangkat atau tidak saudaranya 
yang telah ditetapkan oleh ayahnya. 

 Pada masa Harun ar-Rasyid sudah mulai reformasi 
kebijakan pengangkatan putara mahkota, putra mahkota 
bukan hanya dari keturunan sang Raja atau Bangsawan, 
bukan pula dari orang yang berdarah A, B, C atau Z  
tetapi siapa yang mempunyai keahlian dan berkualitas 
dalam semua bidang itulah yang diangkat menjadi putra 
mahkota.

Pada masa Abbasiyah timbul beberapa masalah baru 
yang belum pernah terjadi sebelumnya yang membawa 
akibat terjadinya perbedaan pendapat dan perdebatan 
dikalangan fuqaha’ yang berakhir dengan lahirnya 
madzhab-madzhab fiqih. Diantara madzhab-madzhab 
yang terus bertahan dan memperoleh banyak pengikut 
pengikut saat ini.

Perkembangan madzhab yang empat mempengaruhi 
pula terhadap putusan-putusan para penegak hukum 
saat itu, maka jadilah hakim menetapkan putusannya 
sesuai dengan salah satu madzhab, seperti seorang 
hakim di Irak memutuskan dengan Madzhab Hanafi, di 
Syam dan Magribi mengikuti Madzhab Maliki, di Mesir 
madzhab Syafi’i, dan apabila pihak yang berperkara tidak 
menganut madzhab yang berkembang di negeri itu, maka 
hakim menyerahkan perkara itu kepada hakim lain yang 
semadzhab dengan pihak yang berperkara.

Para hakim pada masa Abbasiyah ini memutuskan 
perkara mendapat pengaruh politik pemerintah. Hal ini 
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desebabkan  oleh para khalifah yang berusaha supaya 
segala perbuatan mereka mendapat legalitas hukum 
syara’. Maka merekapun mengangkat hakim-hakim 
yang sejalan dan sesuai dengan keinginan mereka 
dalam menetapkan hukum, sehingga banyak fuqaha’ 
yang menolak jabatan hakim karena takut dipengaruhi 
khalifah untuk memfatwakan hukum yang berlawanan 
dengan hukum syara’ dan tidak sesuai dengan kata hati 
nurani mereka. 

Ditinjau dari asfek organisatoris, peradilan pada masa 
bani Abbasiyah ini lebih teratur, jika dibandingkan dengan 
masa sebelumnya. Hal ini terbukti dengan adanya (yaitu 
jabatan yang sederajat dengan menteri) kehakiman saat 
ini dan bertindak atas nama pemerintah mengangkat 
para hakim didaerah-daerah sebagai wakilnya. Jabatan 
yang sama di Andalus juga disebut Qodhil Jama’ah. 
Kekuasaan hakim juga bertambah  luas. Selain mengadili 
masalah perdata dan pidana juga masalah waqaf  dan 
pembagian wasiat

B. Masa Kejayaan Abbasiyah 

Kejayaan Daulah bani Abbasiyah  terjadi pada masa 
Khalifah Harun ar-Rasyid (170-193 H / 786-809) dan 
anaknya al-Makmun (198-218 H / 813-833 M) ketika ar 
Rasyid memerintah, negara dalam keadaan makmur, 
kekayaan melimpah, keamanan terjamin walau ada juga 
pemberontakan, luas wilayahnya mulai dari Afrika utara 
hingga ke India. Pada masanya hidup pula para filosof, 
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pujangga, ahli baca al-Qur’an dan para ulama dibidang 
agama. Didirikan pula perpustakaan yang diberinama 
Baitul Hikmah,  didalamnya orang dapat membaca, 
menulis dan berdiskusi. Khalifah Harun ar-Rasyid sebagai 
orang yang taat beragama, menunaikan ibadah Haji 
setiap tahunnya yang diikuti oleh keluarga dan pejabat-
pejabatnya serta para ulama, dan berderma kepada fakir 
miskin.(Ali Mufrodi , 1997  : 102 ) 

Pada masanya berkembang ilmu pengetahuan, 
baik umum maupun agama. Seperti Al-qur’an, qira’at, 
Hadits, fiqh, kalam, bahasa dan sastra. Empat madzhab 
fiqh tumbuh dan berkembang  pada masa Abbasiyah ini. 
Seperti imam abu Hanifah meninggal di Bagdad  tahun 
150/677. Imam Malik ibn Anas  wafat di Madinah 179/795. 
Muhammad ibn Idris asy-Syafi’i yang meninggal di Mesir 
tahun 204/819 dan Ahmad ibn Hambal pendiri madzhab 
Hambali meninggal dunia tahun 241/855

Di samping itu berkembang pula ilmu filsafat, 
logika, metafisika, alam, geometri, aljabar, aritmatika, 
mekanika, astronomi, musik, kedokteran, dan kimia.  
Ilmu-ilmu umum masuk  ke dalam Islam melalui Bahasa 
Yunani dan Persia ke dalam Bahasa Arab, di samping dari 
Bahasa India.

Khalifah Harun merupakan penguasa yang paling 
kuat  di dunia pada saat itu, tidak ada yang menyamainya 
dalam hal keluasan wilayah yang diperintahnya, dan 
kekuatan pemerintahannya serta ketinggian kebudayaan 
dan peradaban yang berkembang dinegaranya.
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Kejayaan Abbasiyah sampai priode pertama dari tiga 
priode, setelah itu Abbasiyah mengalami kemunduran 
disebabkan beberapa sebab antara lain: Hidup mewah  
para Khalifah dan keluarganya serta para pejabatnya 
karena harta kekayaan yang melimpah dari hasil wilayah 
yang luas, ditambah lagi dengan industri yang melimpah, 
tanah yang subur serta pendapatan pajak dari pelabuhan-
pelabuhan yang menghubungkan antara dunia barat dan 
Timur. Kondisi tersebut diperburuk oleh lemahnya para 
Khalifah  sehingga mereka berada dibawah pengaruh 
para pengawalnya  yang menguasai keadaan yang 
terdiri dari orang-orang Turki, adanya dinasti-dinasti 
yang memerdekakan diri terhadap pemerintah pusat, 
serangan-serangan yang dilakukan oleh pasukan salib 
ke Palestina yang berjalan begitu lama dengan jatuh dan 
bangunnya pasukan muslimin memperlemah kekuasaan 
bani Abbasiyah . 

Akhir dari kekuasaan Abbasiyah ialah ketika Bagdad 
dihancurkan oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh 
Hulako Khan 656/1258.  

Demikian sejarah singkat sistim pemerintahan pada 
masa Abbasiyah yang penuh kejayaan, kemakmuran dan 
kesejahteraan rakyatnya. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari tulisan ini 
adalah Pertama, masukan dari siapa saja selama itu 
untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat Harun ar 
Rasyid tetap menrimanya,  kedua dalam pengangkatan 
putra mahkota Harun Ar Rasyid tidak pandang bulu, 
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keturunan, ataupun dari mana  mereka namun yang 
diangkat adalah orang yang betul-betul berkualitas dalam 
semua segi bahkan yang diangkat adalah diluar keluarga 
mereka sebagai putra mahkota, ketiga sekalipun pada saat 
itu tumbuh dan berkembangnya para mazhab fiqih yang 
banyak timbul perbedaan pendapat tapi tidak membuat 
suatu perpecahan malah rakyatnya semakin aman dan 
makmur, keempat  keruntuhan masa Abbasiyah dibawah 
pimpinan Harun Ar Rasyid disebabkan hidup terlalu 
mewah dan berlebih-lebihan, tidak mau menyisihkan 
dananya untuk hari depan, tidak mau menyisakan 
dananya untuk generasi penerusnya.

Tentunya tulisan  yang sangat sederhana ini bisa 
membuka hati dan menjadi pelajaran kita semua bahwa 
sistim pemerintahan mana yang harus diterapkan supaya 
keadilan, kemakuran dan kesejahteraan  dirasakan 
oleh rakyat.  Hanya Allah SWT yang maha Adil, maha 
sempurna dan maha segala-galanya.

Akhirnya  kepada Allah Swt tempat memohon 
semoga para pemimpin bangsa diberikan petunjuk dan 
terpelihara dari semua bentuk kezhaliman, terpelihara 
dari segala macam bencana sehingga rakyat merasakan 
keadilan dan kemakmuran. Amiin ya rabbal alamin.

Langkah-langkah yang diperlukan untuk menjadi 
orang yang sukses antara lain

a. Berani bercita-cita. Karena sukses hanya dimiliki  
oleh orang-orang yang mempunyai cita-cita dan 
impian. Semua orang berhak untuk mendapatkan  
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apa ssaja yang diimpikan atau dicita-citakan. Tanpa 
cita-cita hidup tentu berjalan tanpa arah yang 
jelas, oleh sebab itu beranilah bercita-cita untuk 
memimpikan dan melakukan hal-hal yang besar, 
karena tidak ada seorangpun yang akan menghalangi 
dan menertawakan anda. Yakinlah bahwa the sky is 
the only limit ( hanya langit yang menjadi pembatas ) 

b. Berani memulai. Perjalanan  sejauh satu kilometer 
hanya akan terapai jika  dimulai   dengan ayunan 
langkah pertama, ada pula   yang  mengibaratkan  
seperti anak tangga. Seseorang bisa mencapai anak 
tangga yang ke seratus jika ia berani menginjakkan 
kakinya dari anak tangga yang pertama, kedua,ketiga 
dan seterusnya. Apabila tidak melangkah maka 
dirinya akan tetap berada ditempat yang paling   
bawah.

c. Berani berkorban,dalam sebuah proses  panjang 
meniti  tangga kesuksesan , seseorang harus berani 
berkorban mulai dari fisik, waktu, tenaga, materi 
hingga perasaan. Berani berkorban dapat pula 
diartikan  menghilangkan keinginan untuk  bermalas-
malasan  serta melatih diri untuk berbagi dengan 
orang lain. 

d. Berani berproses, barang siapa ingin berhasil secara 
instan maka ia sebaliknya mengucapkan selamat tinggal 
terhadap kesuksesan itu sendiri. Banyak orang 
menganggap bahwa kemenangan adalah  kesuksesan 
mencapai sesuatu yang dinginkan. Sayangnya ketika 
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memulai karir dihadapkan pada kegagalan dan 
keterpurukan, mereka begitu saja mengklaim diri 
sebagai orang yang kalah. Akibatnya mereka selalu 
mencari-cari pembenaran  atas kegagalan, padahal 
yang lebih penting dari sebuah usaha  adalah proses. 

e. Berani mengevaluasi diri. Keberanian mengakui 
kekurangan sendiri, karena sebagian besar orang 
yang gagal suka berdalih  dan mencari alasan  untuk 
membela diri dari  kesalahannya. 41

Konsep kesejahteraan menurut Bible

1. Berbahagialah orang miskin di hadapan Allah, karena 
merekalah yang punya kerajaan surga” ( Matius, 5 : 
3 )

2. Demikianlah jadinya  orang yang mengumpulkan 
harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya 
dihadapan  Allah ’ ( Lukas, 12 : 21)

1. Yesus berkata kepada murid-muridNya : Aku 
berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali 
bagi seorang kaya untuk masuk kedalam kerajaan 
surga, (Matius, 19 : 23) 

2. Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak, 
emas, (kejadian, 13 : 2 )

3. orang kaya tidak masuk surga karena banyak 
orang kaya yang memamerkan hartanya, dan 

 Cahyani T.S,  Dulu Aku Miskin Kini Aku Kaya, Yogjakarta,.  41
2015 :9-10
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mereka tidak peduli sama sekali kepada orang 
lain yang miskin (Lukas 16 : 19-31)

4. Janganlah takut, apabila seseorang menjadi kaya, 
apabila kemuliaannya menjadi baertambah, 
(Mazmur, 49 : 17 ), artinya menjadi kaya bukan 
sesuatu yang harus ditakuti bila kita tetap 
menjalankan kehendak Tuhan, motivasi kita 
tidak berubah  dan pandangan kita kepada Tuhan 
tetap teguh, (herry Bertus, 2007 : 13 )

5. Kota yang kuat  bagi orang kaya ialah hartanya, 
tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang 
melarat ialah kemiskinan. (Amsal, 10 : 15)

6. Janganlah orang bijaksana bermegah karena 
kebijaksanaanya, jaganlah orang kuat bermegah 
karena kekuatannya, janganlah orang kaya 
bermegah karena kekayaannya. ( Yaremia, 9 : 
23)

7. Tuhan menciptakan kita  untuk menguasai dunia 
dan seisinya. ( kejadian , 1 : 26-28), Firman Tuhan 
lagi ” baiklah kita  menjadikan manusia menurut  
gambar dan rupa kita, supaya mereka bekuasa 
atas ikan-ikan dilaut, burung-burung di udara, 
atas ternak dan seluruh bumi dan atas segala 
binatang  melata yang merayap di bumi

 Dapat disimpulkan bahwa Tuhan tidak suka bila  
ingin kaya dengan motivasi untuk:

1. Selalu memuaskan diri sendiri
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2. Menguasai orang lain (memaksakan kehendak)

3.  Mencari keuntungan dari pemberi utang

4. Membanggakan diri sendiri bahwa kita mampu 
tanpa Tuhan

5. Menghalalkan segala cara, yang penting kaya atau 
merebut milik orang lain karena tidak memiliki  
keyakinan bahwa sumber kita tidak terbatas. 

Hal-hal yang membuat  hidup miskin

a. Malas

b. Berfoya-foya

c. Menunda  pekerjaan

d. Tidak  mau  belajar

e. Tidak  punya  tujuan  yang   jelas

f. Tidak mengembalikan hak Tuhan atas miliknya

g. Memiliki pola pikir negatif, pola pikir adalah 
faktor yang paling penting untuk bisa menentukan 
apakah Anda kaya dan masuk surga, atau misikin  
dan masuk surga. 

10   Perintah menurut Al-kitab keluaran adalah:

(1)  Jangan ada padamu Allah lain  dihadapanKu, 
jangan membuat bagimu patung yang 
menyerupai apapun yang ada dilangit  diatas, 
atau yang ada dibumi dibawah, atau yang ada di 
dalam air dibawah bumi
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(2)  Jangan sujud menyembah kepadanya atau 
beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, 
adalah Allah yang cemburu yang membalaskan 
kesalahan Bapa kepada anak-anaknya, kepada 
keturunan yang ketiga dan yang keempat dari 
orang-orang yang membendci  Aku,  tetapi Aku 
menujukkan kasih kepada Beribu-ribu orang 
, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang 
berpegang pada perintah-perintahKu

(3)  Jangan menyebut nama Tuhan, Allahmu, dengan 
sembarangan, sebab Tuhan akan memandang 
bersalah  orang yang menyebut namaNya dengan 
sembarangan.

(4)  Ingatlah dan Kuduskanlah hari Sabat: enam hari 
lamanya engakau akan bekerja dan melakukan 
segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah 
hari Sabat Tuhan, Allahmu; atau anakmu 
perempuan, atau hambamu laki-laki, atau 
hambamu perempuan, atau hewanmu atau 
orang asing yang ditempat kediamanmu, sebab 
enam hari lamanya Tuhan  menjadikan langit dan 
bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada 
ketujuh, itulah sebabnya Tuhan memberkahi 
hari sabat dan menguduskannya. 

(5)  Hormatilah Ayah dan Ibumu, supaya lanjut 
umurmu ditanah yang diberiikan Tuhan, 
Allahmu kepadamu

(6) Jangan membunuh



Ahmad Muhasim, M.HI

|   124   |

(7)  Jangan berzina

(8) Jangan mencuri

(9)  Jangan mengucap saksi dusta  tentang 
sesamamu

(10) Jangan mengingini  rumah sesamamu, jangan 
mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, 
atau hambanya perempuan, atau lembunya 
atau keledainya, atau apapun yang dipunyai 
sesamamu. 

Seluruh bangsa itu menyaksikan guruh mengguntur, 
kilat sambung menyambung, sangkakala berbunyi dan 
gunung berasap, maka bangsa itu takut dan gemetar dan 
mereka berdiri jauh-jauh. 

a. Menjadi Kaya Ada Ilmunya

Ini adalah ilmu pasti seperti aljabar, aritmatika. 
Ada hukum-hukum tertentu yang mengatur proses 
mendapatkan kekayaan. Sekali orang mematuhi dan 
mempelajari  aturan-aturabn ini. Ia akan menjadi kaya  
dengan tingkat kepastian matematis.

Memiliki uang dan properti adalah hasil dari 
melakukan hal-hal dengan cara tertentu. Mereka yang 
melakukan hal-hal dengan cara tertentu ini, entah 
disengaja atau kebetulan, menjadi kaya. Mereka yang 
tidak melakukan hal-hal dengan cara tertentu ini, 
sebserapa keraspun mereka bekerja atau sebserapa 
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mampu dirinya, akan tetap miskin.42 
Adalah hukum alam bahwa usaha serupa selalu 
menghasilkan efek serupa juga. Oleh karenanya setiap 
orang yang bealajar  dengan cara tertentu ini pasti akan 
menjadi kaya. Kebenaran pernyataan-pernyataan diatas 
ditunjukkan dengan fakta-fakta berikut: 

Menjadi kaya bukan soal lingkungan, jika soal 
lingkungan , semua orang di area tertentu  akan menjadi 
kaya, orang orang disebuah kota semuanya menjadi 
kaya, sementara orang dikota lain menjadi mskin. 
Penduduk disuatu negara akan besgelimang kekayaan, 
sementara penduduk  di negara tetangga bserada dalam 
kemiskinan.

Kita sering melihat orang kaya dan miskin hidup 
berdampingan dilingkungan yang sama dan seringkali 
terlibat dalam pekerjaan yang sama. Lebih lanjut lagi, 
kemampuan untuk melakukan hal-hal dengan cara 
tertentu ini bukan sekedar soal bakat, karena banyak 
orang berbakat hebat namun tetap miskin,  sementara 
orang lain berbakat biasa-biasa saja menjadi kaya.  
Menjadi kaya  bukan karena memiliki bakat,  atau 
kemampuan unik , meereka menjadi kaya karena 
kebetulan melakukan hal-hal desngan cara tertentu, 
menjadi kaya bukanlah dengan cara menabung atau 
berhemat. Banyak orang yang sangat hemat tetapi tetap 
miskin,  sementara pemurah menjadi kaya. 

 42Wallace D Watless, menjadi kaya dengan berpikir positif,
(2007 : 7
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Menjadi kaya juga bukan soal  hal-hal yang gagal 
dilakukan oleh orang lain. Dan orang-orang dalam bisnis 
yang sama seringkali melakukan hal-hal yang persisi 
sama, dan yang satu menjadi kaya sementara yang 
lainnya tetap miskin atau bangkrut. 

Menjadi kaya melibatkan perlunya berhadapan 
dengan orang dan berada di tempat di mana ada orang-
orang  yang bisa dihadapi. Tetapi soal lingkungan hanya 
berperan sebatas ini. Jika  ada orang lain dikota anda  
yang bisa menjadi kaya, Anda pun bisa. Jika ada orang 
lain dengera anda yang menjadi kaya, Andapun bisa. 

Tidak ada orang yang terhalang menjadi kaya 
karena kekurangan modal;. Memang benar jika anda 
mempunyai modal, peningkatannya akan lebih mudah 
dan caepat. Tetapi seberapapun  miskinnya Anda, jika 
anda melakukan-hal-hal terternu Anda akan memulai 
meimiliki  modal. Mendapatkan modal adalah bagian 
dari proses  menjadi kaya. Modal adalah bagian dari hasil 
yang pasti akan terjadi ketika Anda melakukan hal-hal 
dengan cara tertentu.

Hal-hal negatif  yang disebabkan oleh kemiskinan:

a.  Kemiskinan dapat menjadi penyebab pertengkaran 
didalam keluarga

b.  Kemiskinan dapat  mengubah perkawinan yang 
harmonis menjadi retak

c.  Kemiskinan menyebabkan orang tua menjual 
anaknya
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d.  Kemiskinan menyebabkan orang tega mencuri, 
menipu dan merampok

e.  Kemiskinan membatasi  kesempatan orang untuk 
hidup  enak dan bahagia

f.  Kemiskinan membelenggu orang sehingga sulit 
keluar dari situasi pelik.43

Penyebab kemiskinan

1.  Lahir dari keluarga miskin

2.  Berpenghasilan kecil 

3.  Kehilangan pekerjaan untuk waktu yang lama

4. Menderita kerugian yang cukup parah dan 
meninggalkan hutang

5.  Tertipu, kehilangan uang dalam jumlah besar, 
dan meninggalkan hutang

6.  Kalah judi dan meninggalkan hutang 

7.  Keadaan berubah dan kehilangan mata 
pencaharian

8.  Bencana alam

9.  Jatuh sakit44. 

 Delapan Halangan menjadi kaya

1.  Pola hidup konsumtif

 43Hendro Sugianto AJ, Banyak cara menjadi kaya, Jakarta,
2007 : 8-16
44Hendro Sugianto AJ, 16-25
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2.  Tergiur tawaran yang menarik

3.  Membeli barang-barang mewah

4.  Kebutuhan sesaat

5.  Terlalu cepat menikmati hasil supaya dipandang 
menjadi orang sukses

6.  Berspekulasi tanpa perhitungan matang

7.  Berjudi

8.  Berinvestasi ditempat yang salah.45

Upaya pengentasan kemiskinan masyarakat  

Jumlah penduduk NTB menurut data kependudukan 
4,5 juta jiwa, dari jumlah tersebut 1,5 juta jiwa tergolong 
tidak taat beragama, non muslim, tidak mampu, fakir. 
Sedangkan 3 juta beragama Islam dan punya penghasilan 
tetap walupun bervariasi. Dari data tersebut maka 
beberapa analisa yang bisa dilakukan oleh umat Islam.

a.  Melalui dana infaq dengan menggunakan beberapa 
analisa

 Analisa pertama  dengan jumlah penduduk muslim 3 
juta x Rp  /bln

1.  3.000.000 jiwa  x Rp 1000   = 3.000.000,000 (3 m) 
setiap bulan

2.  3.000.000 jiwa  x Rp 2000   = 6.000.000,000 ( 6 m) 
setiap bulan

Ibid hal 26 45
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3.  3.000.000 jiwa  x Rp 3000   = 9.000.000,000 (9 m) 
setiap bulan

4.  3.000.000 jiwa  x Rp 4000   = 12.000.000,000 (12 
m)  setiap bulan

5.  3.000.000 jiwa  x Rp 5000   = 15.000.000,000 ( 15 
m) setiap bulan

Jika Rp 1000 setiap bulan, maka kalau 12- 60 bulan 
akan menghasilkan sebagai berikut.

1. 3 m  x 12 bln = 36 m /tahun

2. 6 m  x 12 bln = 72 m /tahun

3. 9 m  x 12 bln = 108 m /tahun

4. 12 m x 12 bln = 144 m /tahun

5. 15 m x 12 bln = 180 m /tahun

Jika dana infak tersebut  berjalan selama lima tahun 
maka akan berjumlah sebagai berikut:

1. satu tahun 36   m x 5 tahun = 180 m

2. satu tahun 72   m x 5 tahun = 360 m

3. satu tahun 108 m x 5 tahun = 540 m

4. satu tahun 144 m x 5 tahun = 720 m

5. satu tahun 180 m x 5 tahun = 900 m

Data tersebut baru berupa dana infak dengan asumsi 
3 juta orang penduduk muslim di NTB selain fakir 
miskin, non muslim dan tidak taat beragama sehingga 
akan terkumpul dana infak antara 3 sampai 15 milyar 
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perbulan. Atau 180 milyar sampe 900 milyar.Selama  
lima tahun 

Sedangkan rumus perhitungan zakat maal sebagai 
berikut. 

Untuk menghitung zakat, baik  zakat maal, zakat 
tijarah, maupun zakat profesi sebaiknya mempergunakan 
matematika yang telah ditentukan oleh Allah Swt. Qs. 
Al-baqarah 245 dan 261

Contoh I

a. Jumlah penghasilan perbulan Rp.3.000.000,-bila yang 
dikeluarkan itu adalah zakat gaji atau profesi maka 
3.000.000,- x 2,5 % = Rp. 75.000,-

b. Hitungan matematika ekonomi uang yang 
dikeluarkan pasti berkurang sehingga 3.000.000 – Rp 
75.000 = 2.925.000.(uang yang tersisa)

c. Hitungan matematika zakat.  

d. Rp.3.000.000,- - Rp. 75.000- Rp.2,925.000,-

e. = 2.925.000 + (Rp 75.000 x 7)

f. = 2.925.000 + Rp 525.000 = 3.450.000,-

g. Jadi  uang yang dikeluarkan 75.000 tsb, kelihatannya 
berkurang, tapi pada dasarnya bertambah . uang 
yang dikeluarkan 75.000 dikalikan 7 = 525.000,-

Contoh  II
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Jumlah penghasilan perbulan Rp.3.000.000,-bila 
yang dikeluarkan itu adalah zakat gaji atau profesi maka 
3.000.000,- x 2,5 % = Rp. 75.000,-

a. Hitungan matematika ekonomi uang yang 
dikeluarkan pasti berkurang sehingga 3.000.000 – Rp 
75.000 = 2.925.000.(uang yang tersisa)

2. Hitungan matematika zakat.  

3. Rp.3.000.000,- - Rp. 75.000- Rp.2,925.000,-

4. = 2.975.000 + (Rp 75.000 x 100)

5. = 2.975.000 + Rp 7.500.000 = 10.475.000,-

6. Jadi  uang yang dikeluarkan 75.000 tsb, kelihatannya 
berkurang, tapi pada dasarnya bertambah . uang 
yang dikeluarkan 75.000 dikalikan 100 = 7.500.000,-

7. Yang menjadi pertanyaan Dari mana datangnya 
angka 7 dan 100. 

 Qs. Al-Baqarah 245 dan 261

C. Zakat Profesi pada Zaman Rasulullah dan 
Sahabat

a. Zakat pada Zaman Nabi SAW

Peradaban Islam merupakan ekspresi kultur kalangan 
elit yang dibangun melalui kekuatan-kekuatan ekonmi 
dan perubahan social, yang terbentuk melalui penaklukan 
bangsa Arab. Selama delapan tahun massa pertempuran, 
nabi Muhammad Saw. berusaha untuk meraih kekuasaan 
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atas suku-suku dalam rangka menundukkan mekah. 
Sejumlah misionaris dan data dikirim ke seluruh penjuru 
Arabia, dan suku-suku bangkit memaksa diri untuk 
menyampaikan kesetiaan dan membayar zakat dan pajak 
kepada Nabi Muhammad saw. Muhammad memandang 
pembayaran zakat dan pajak sebagai simbul keanggotaan 
dalam komunitas muslim dan simbul penerimaan mereka 
terhadap diri Muhammad sebagai seorang Nabi 

Rasulullah saw. Pernah mengangkat dan 
menginstruksikan kepada beberapa sahabat ( Umar 
bi al-Khattab, Abdullah bin Lutabiyah, Abu Mas’ud, 
Abu Jahem, Uqbah bin Amr, Al Dhahak , Ibnu Qais, 
Ubadah bin Tsamit dan Mu’adz bin Jabal  sebagai amil 
zakat tingkat daerah  yang bertanggung jawab membina 
berbagai negeri guna  mengngatkan para penduduknya, 
dan diberitahukan kepada para mereka Allah swt. Telah 
menetapkan bahwa ada hak bagi orang-orang miskin  
dalam harta kekayaan mereka. Zakat diperuntukkan 
secara spesifik untuk mengurangi kemiskinan  dengan 
menolong mereka yang membutuhkan. Pada masa Nabi 
saw.ada empat jenis kekayaan  yang dikenakan wajib 
zakat. Keempat jenis tersebut  adalah uang, barang 
dagangan, hasil pertanian (gandum dan Padi) dan 
buah-buahan,  ada jenis kelima yang jarang ditemukan 
yaitu Rikaz (temuan). Karena kelangkaanya, maka 
kelangkaan yang wajib zakat sering disebut empat jenis 
saja, selain jenis-jenis harta yang terkena  zakat diatas, 
jenis harta profesi dan jasas sesungguhnya telah  ada 
pada priode kepemimpinan Rasulullah saw.seperti jasa 
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pengembalakan ternak, pelayanan jamaah haji, penitipan 
bayi dan prajurit tempur. 

Dalam bidang pengelolaan zakat nabi saw. 
Memberikan contoh dan petunjuk operasionalnya.  
Kitab al-amwal adalah bukti  bahwa Nabi saw, pada 
masa kehidupanya, telah menjelaskan aturan-aturan 
zakat secara detail. Dalam berbagai riwayat Abu ubaid  
menegaskan adanya  sebuah dokumen tentang sadakah 
yang ditetapkan oleh Nabi  disamping manajemen dan 
tekhnisnya. Hal itu dapat dilihat dari konsep adanya 
pembagian tugas amil yang dibagi menjadi beberapa 
bagian yaitu: ( 1) katabah, yaitu petugas untuk mencatat 
para wajib zakat, (2) Hasabah,petugas untuk menaksir, 
menghitung zakat, (3) jubah, petugas untuk menarik, 
mengambil zakat dari para Muzakki, (4) khazanah, 
petugas untuk menghimpun  dan memelihara harta, 
(5) Qasamah, petugas untuk menyalurkan zakat kepada 
mustahik.46 Zakat pada Masa Sahabat

Implementasi zakat pada zaman sahabat dapat 
dibagi menjadi empat priode, Priode Abu Bakar,  ‘Umar, 
Utsman dan Ali bin Abi Talib. Pada zaman Abu bakar 
beberapa orang cendrung tidak mau membayar zakat  
dengan asumsi bahwa zakat adalah pendapatan personal 
nabi saw. Menurut pemahaman mereka, setelah wafatnya 
Nabi saw zakat tidak lagi wajib. Namun demikian, 
kesalahan pemahaman itu  terbatas kepada suku Arab  
Badui yang masih tergolong  baru dalam memeluk Islam  

Mustafa Eddwin N: 2006 : 214 46



Ahmad Muhasim, M.HI

|   134   |

dan tidak memiliki jalur komuikasi  dengan mayoritas 
masyarakat   yang menyadari sifat zakat  sebagai institusi 
yang tidak bisa dipisahkan  dari shalat. 47

b. Zakat pada masa ‘Umar bin al-Khattab, salah 
sahabat Nabi saw yang memiliki pendirian tegas dan 
pemberani. Ia menetapkan suatu hokum berdasarkan 
pertimbangan realitas sosial. Diantara ketetapan  
itu adalah menghapus zakat bagi mu’allaf, enggan 
memungut  bagian  ushr ( zakat tanaman) karena 
merupakan ibadah pasti, mewajibkan sewa tanah, 
mengembangkan zakat kuda yang tidak pernah 
dilakukan pada masa nabi saw.

c. Zakat pada masa Utsman bin Affan, pada masa ini 
dibagi menjadi dua yakni Zakat  al-amwal al-zahirah  
( harta benda yang tampak) atau tersembunyi yaitu 
uang atau perniagaan. Dikumpulkanoleh Negara, 
sedangkan al-amwaal al Bathiniah diserahkan 
kepada yang berkewajiban zakat untuk menunaikan 
zakatnya sendiri

d. Jelasnya zakat harta jenis al amwal al-zahiriah  diurus 
langsung oleh pemerintah, baik dalam pemungutan 
maupun pembagiannya, dengan menggunakan alat 
perlengkapannya. Sedangkan jenis harta al-amwaal 
al-bathiniyah  diserahkan kepada si wajib zakat 
sendiri bertindak sebagai wakil pemerintah, kecuali 

 Muhammad  Hadi, Problema Zakat Profesi dan solusinya    47
sebuah tinjauan sosiologis Hukum Islam, Yogjakarta, 2010 : 71
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harta-harta yang merupakan barang dagangan impor 
dan ekspor. 

e. Zakat pada masa pemerintahan Ali bin Abi thalib. Ia di 
bai’at menjadi khalifah  setelah lima hari terbunuhnya 
khalifah ‘Utsman bin Affan, pemerintahannya 
ditandai dengan kekacauan politik. Sejak awal 
pemerintahannya ia dihadapi dengan persoalan  yang 
sangat komplek, menerima putusan  juri tentang 
perundingan( tahkim)  kemelut ditubuh umat  
islam pun tak dapat dihindarkan  yang bermula dari 
perbedaan paham  masalah imamah atau khalifah. 
Setelah terbunuhnya Utsman, maka pembangkangan 
berikut dilakukan  oleh Mu’awwiyah  bin Abi sufyan, 
yang kemudian timbullah  gencatan senjata  antara 
pasukan Ali bin Abi Talib dengan Mu’awwiyah. 
Gencatan ssenjata ini kemudian disebut  perang 
Sifin. 
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BAB XI

FSS (FAMILY SPRITUAL AND SOCIAL)
SUMBER KESUKSESAN

A. Family

Sebelum saya mualai membahas tentang sumber 
kesuksesan, maka terlebih dahulu saya jelaskan tentang 
FSS.Yaitu singkatan dari Family, Spritual and Sosial.
Beberapa pertimbangan penulis baik secara normative 
maupun historis bahwa seseorang yang ingin sukses 
harus dimulai dari dukungan F (Family). Hal ini pernah 
dicontohkan oleh Nabi Ibrahim ketika diperintahkan 
oleh Allah untuk berkurban, maka langkah yang 
pertama dilakukan adalah dengan bermusyawarah 
meminta dukungan saran dari keluarga familya yakni 
istri dan anaknya, setelah ada dukungan dan kesepakatan 
hasil musyawarah baru melaksanakn perintah Allah 
walaupun secara logika dan kemanusiaan sangat berat 
untuk dilaksanakan, namun karenadukungan kuat 
dari keluarga maka dengan niat yang tulus dan ikhlas 
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Nabi Ibrahim semangat  melaksanakan penyembelihan 
sekalipun putra yang paling disayangi.

Bila seseorang mau memulai bisnis sebaiknya 
menigimformasikan kepada keluarga, putra dan 
putrinya, teman terdekat, untuk minta masukan saran, 
dukungan dan motivasi, sehingga apa yang dilakukan 
nanti bila terhjadi kegagalan maka keluarga dan teman-
teman akan membantu memberikan solusi bukan 
sebaliknya  menjadi penonton bahkan  merasa bahagia 
ketika melihat temanya dalam kesusahan.

Seorang ayah sebagai kepala keluarga yang bekerja 
dikantoran karirnyasemakin naik tidak terlepas dari 
dukungan penuh keluarga termasuk Istrinya, atau 
sebaliknya seorang Istri menjadi sukses baik di birokrasi 
ataupun politisi karena dukungan sepenuhnya dari 
keluarga, begitu pula bagi para pengusaha untuk 
mencapai kessuksesan dalam bisnisnya mintalah 
dukungan dari keluarga terdekat, mulai dari orang tua 
dan mertuanya, dari Istrinya, anak-anaknya, kemudian 
kolega/kawan-kawan dekatnya, kemudian sahabat-
sahabatnya baik lama maupun baru. Semua itu adalah 
pendukung-pendukung untuk mencapai kesuksesan.

B. Spritual

Suatu kecerdasan dalam menghadapi persoalan 
sebaiknya melapor kepada sang pencipta (kholik), karena 
semakin sering melapor kepada Allah swt. maka akan 
semakin dekat, beberapa nomor telepon yang biasa 
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dipakai untuk pengaduan kepada Allah seperti: 103-24434 
artinya Nomor 103 lapor pada saat sholat tahajjud dari jam 
1 sampai jam 03 malam, kemudian telpon lagi dengan 
kode 24434 artinya subuh dua rakat zuhur  empat  rakaat 
ashar empat rakaat magrib tiga rakaat dan Isyaempat 
rakaat

Berbeda ketika seorang anak umpama minta uang 
pada orang tuanya, pagi minta satu juta, siang minta 
lima juta sore minta lima puluh  juta, malam minta 
lagi, sementara orang tuanya tidak memiliki uang, 
bisa dibayangkan bagaimana perasaan orang tua, dan 
sikap apa yang dilakukan untuk mengatasi permintaan 
anaknya, kemungkinan orang tua menghadapi dengan 
marah, kecewa, menghindar dari keluarga, bahkan 
defresi, strees.

Bila menggunakan pendekatan spiritual, coba 
permintaanya diajukan kepada Allah Swt setiap saat 
terutama pada waktu-waktu yang saat itu tidak banyak 
yang meminta seperti waktu tengah malam  hasilnya 
luar biasa, kalau permintaan tersebut disandarkan 
langsung kepada Allah kemudian belum dikabulkan akan 
bersikap tenang dan sabar kemudian lanjutkan ibadah 
dan permohonan lagi, bila belum dikabulkan juga maka 
derajat orang tersebut dihadapan Allah semakin naik, jadi 
bila menginginkan sesuatu lakukan permintaan kepada 
Allah  secara terus menerus tanpa batas dan waktu.  

Dalam melakukan pendekatan spiritual kepada 
Allah SWT  tidak cukup kalau melapor dan menelpon 
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dengan kode 103 24434  saja tetapi perlu ditambah dan 
ditingkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya seperti 
ibadah sholat yang biasanya sholat wajib saja  perlu 
ditambah lagi dengan qobliyah dan bakdiahnya, selain 
itu memperanyak ibadah-ibadah sholat sunat lainya  
seperti sholat sunat taubat, sholat sunat Duha, hajat, dan 
tahajjud. 

Sebagai contoh  seorang pelajar/mahasiswaw apabila 
menjelang Ujian akhir maupun ujian semester, belajar 
dengan giat kemudian di imbangi dengan pendekatan 
spiritual mulai dari membiasakan didri  membaca-ayat-
ayat al-qur’an,  apalagi bisa dihafalkan ayat-ayat tersebut, 
dilanjutkan dengan istigosah.   Inilah bagian dari proses 
untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan rizki 
yang berkah,  pada ahirnya mendapatkan kesuksesan. 

C. Sosial 

Manusia adalah makhluk sosial yang bermoral dan 
membutuhkan spiritual tidak bisa hidup tanpa bantuan 
orang lain, hidup bersama anggota masyarakat terdapat 
dalam teorinya (zoon politicon), Manusia tidak bisa 
hidup tanpa bantuan masyarakatnya, misalnya seorang 
pendidik tidak bisa mendidik kalau tidak ada murid, 
kalau sudah ada murid baru dibangun kerjasama dengan 
orang tua wali, murid membutuhkan ruang kelas, maka 
ruang kelas harus dibangun oleh orang yang ahli bidang 
bangunan kerjasama dengan konstruksi termasuk 
juga bahan-bahan bangunan, buruh tukang pengawas 
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bangunan dan lainnya semuanya membutuhkan bantuan 
orang lain, termasuk juga kemampuan berbahasa lisan 
maupun tulisan membutuhkan tenaga pengajar yang 
ahli dibidangnya. bantuan orang lain, adat istiadat, etika 
sopan santun dan lain-lain. Demikian juga dalam bidang 
material (ekonomi) betapapun seseorang mempunyai 
kepandaian, namun hasil-hasil  yang diperolehnya adalah 
berkat bantuan pihak lain baik secara langsung maupun 
tidak.

Seseorang petani berhasil di dalam pertaniannya 
karena adanya bantuan dan bahan-bahan yang 
dibutuhkan dari orang lain misalnya untuk mengairi 
sawah dibutuhkan petugas irigasi, agar tanaman menjadi 
baik dan subur dibutuhkan pupuk dan obat-obatan yang 
harus dibeli dari toko penyedia bahan-bahan tersebut, 
agar tempatnya aman dibuthkan petugas keamanan yang 
menjaga dan memelihara sawah atau tempat pertanian, 
kesemua ini tidak bisa berhasil tanpa bantuan orang 
lain.  

Seseorag dikatakan guru/dosen karena terdapat 
beberapa unsur diantaranya, ada tenaga pengajar, 
gedung perkuliahan, ada perpustakaan (referensi), ada 
peraturan, ada murid/Mahasiswa, ada cleaning cervis 
serta penjaga malamnya.Semua ini bekerja sesuai dengan 
fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Semua saling 
membutuhkan satu dengan yang lain. 

Demikian pula halnya Seseorang pedagang, 
dikatakan pedagang mereka membutuhkan pembeli, 
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sebelum menjual menyiapkan bahan-bahan baku yang 
dia beli dari orang lain kemudian diproduksi oleh orang 
yang ahli, sebelum diproduksi harus menyiapkan bahan-
bahannya yang dia beli dari orang lain semuanya ini juga 
saling membutuhkan bantuan orang lain. Hal ini  harus 
disadari produksi apapun bentuknya, pada hakikatnya 
merupakan pemanfaatan materi-materi yang telah di 
ciptakan dan dimiliki Tuhan. Manusia dalam berproduksi 
hanya mengadakan perubahan, penyesuaian, atau 
perakitan satu bahan dengan bahan yang lain.

Tuhan yang menciptakan bahan mentahnya dan 
manusia atas petunjuk Allah SWT yang mengelolanya.
kalau demikian wajarlah bila Tuhan menyatakan 
bahwa harta adalah milik-Nya, dan wajar pulalah bila ia 
memerintahkan untuk mengeluarkan sebagian dari apa 
yang dimilikinya itu untuk orang-orang tertentu

Kesuksesan sesorang didapat dari hubungan sosial 
dengan sesama manusia, makayang dibangundalam 
hubungan bisnis atau usaha adalah ukhuwah insyaniah 
hubungan dengan semua manusia, karena tidak satupun 
manusia didunia ini yang tidak membutuhkan bantuan 
orang lain. Suatu contoh seseorang dikatakan kaya karena 
ada orang yang miskin, seseorang dikatakan direktur, 
karena ada manajer dan karywan yang membantu 
bekerja pada perusahaan, seseorang dikatakan pedagang 
karena membutuhkan calon pembeli, sesorang sebagai 
pendiri bank atau pegawai bank tentun mereka sangat 
membutuhkan nasaba, seseorang jadi guru dosen sudah 
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tentu membutuhkan muridnya, sesorang dikatakan 
menjadi pengusaha sukses karena banyak melibatkan 
orang lain dan karyawannya. 

Hubungan sosial merupakan suatu kebutuhan seperti 
di era pemerintahan yang demokratis ini, calon legilsatif  
atau calon kepala daerah disemua tingkatan, selain 
membutuhkan bantuan orang banyak, dia juga harus 
mempersiapkan ibadah- ibadah sosial seperti zakat, infak 
dan sedekah atau bantuan dan sumbangan lainya kepada 
masyarakat. 

Ketangguhan sosial (social Strength), dalam hal ini 
zakat merupakan langkah pembuka kepercayaan. Dengan 
memberi sebuah investasi, keterbukaan akan terjalin pada 
kedua belah pihak, keterbukaan akan terjadi apabila salah 
satu  pihak memulai dengan  bersikap ‘memberi’ kepada 
pihak lain. Mulai sekarang lakukan komunikasi dengan 
keluarga, anak-istri, teman-teman sebaya, sahabat-
sahabat baru dan lama, teman-teman organisasi formal 
maupun non formal. Mintalah dukungan apa yang akan 
dilakukan maka kesuksesan sudah berada ditangan anda, 
selamat memulai. 

Setiap manusia dikaruniai oleh potensi yang bisa 
terus diasah sepanjang hidupnya asalkan dilandaskan 
dengan niat dan aksi secara konsisten. Berikut beberapa 
cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas 
diri agar kehidupan jadi lebih baik.

1. Bangun lebih pagi membuatmu punya waktu 
banyak untuk mempersiapkan kegiatanmu selama 
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satu hari penuh. punya waktu untuk bermeditasi, 
olahraga, mandi lebih lama, dan sarapan lebih 
tenang. Hal tersebut membuat tidak terburu-buru 
dalam melakukan suatu pekerjaan dan hasilnya lebih 
produktif   dari hari-hari sebelumnya.

2. Hidup sehat bisa dimulai dengan mengonsumsi 
makanan yang bergizi halal dan toyyibah serta  rutin 
melakukan olahraga, Perbanyak minum air mineral 
dan kurangi minuman bersoda maupun beralkohol. 
Olahraga bisa dimulai dengan cara sederhana, yakni 
jogging setiap akhir pekan. 

3. Menulis inspirasi setiap saata, karena menulis 
adalah cara luar biasa untuk mengekspresikan dan 
merefleksikan diri. Menulis membuat pikiran-pikiran 
yang menumpuk di otak menjadi berkurang sehingga 
baik untuk mengatasi rasa stress yang berlebihan, 
menulis juga merupakan cara untuk memotivasi diri 
sendiri dan orang lain.

4. Batasi penggunaan Media Sosial, Percaya atau tidak, 
banyak orang yang menghabiskan hampir seluruh 
waktunya hanya untuk berkutat di media sosial. Coba 
mulai sekarang batasi waktu untuk media sosial dan 
alokasikan lebih banyak waktu untuk melakukan 
aktivitas yang lebih bermanfaat seperti membaca 
buku, berdiskusi atau minta saran dan masukan dari 
tema-temannya

5. Jangan Menunda-nunda pekerjaan, karena membuat 
diri semakin malas dan pekerjaan semakin 
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menumpuk dan  terbengkalai. Mulai sekarang, 
fokuslah pada pekerjaan yang harus diselesaikan dan 
bagi pekerjaan tersebut menjadi beberapa bagian 
yang lebih kecil agar lebih mudah dikerjakan.

6. Belajar sesuatu yang baru dan belajarlah dari orang 
sekitarmu,  berencana untuk bisa keliling dunia 
suatu saat nanti? Mungkin belajar bahasa asing bisa 
menjadi pilihanmu. Di zaman serba canggih ini, 
segala sesuatunya lebih mudah untuk diakses. Kamu 
bisa ikut kursus yang tersedia di berbagai tempat baik 
offline maupun online. Cobalah belajar sesuatu yang 
baru entah itu berkaitan dengan hobimu ataupun 
untuk meningkatkan jenjang karirmu ke depan.

7. Evaluasi diri serta identifikasi kelebihan dan 
kekuranganmu, sejenak sediakan waktu untuk 
merenung, mengevaluasi diri selama  hidup sampai 
saat ini, temukan kelebihan dan kekuranganmu 
serta pikirkan cara bagaimana agar kamu bisa 
memaksimalkan kelebihanmu dan mengatasi 
kekuranganmu itu. Jangan takut untuk meminta 
pendapat secara objektif  pada orang-orang sekitarmu  
agardapat meningkatkan kualitas hidupnya. 

8. Hiduplah di masa sekarang, Ada beberapa hal 
buruk di masa lalu yang masih disesali beberapa 
orang hingga sekarang. Hal yang perlu dilakukan 
adalah memaafkan diri, memaafkan orang lain, dan 
belajarlah dari segala kejadian buruk di masa lalu 
agar bisa terus melangkah ke depan.
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9. Terapkan budi pekerti yang baik dimanapun, Otak 
dan fisik yang rupawan tidak akan berarti jika kamu 
memiliki etika yang buruk,  ramah dan sopan 
dimanapun berada niscaya akan lebih mudah untuk 
diterima di masyarakat. Berikanlah kebaikan dengan 
tulus dan semampunya tanpa harus mengorbankan 
diri sendiri.

10. Tepat waktu dan lebih terorganisir, Jika sebelumnya 
suka terlambat datang ke kantor, cobalah untuk 
datang ke kantor tepat waktu. Rapikan kamar yang 
berantakan dan kenakan pakaian yang rapi sesuai 
acara. Hal tersebut tidak hanya akan meningkatkan 
integritas, tetapi membuat hidup menjadi lebih 
teratur.

11. Hadapi rasa takut dan kegelisahanmu, Setiap orang 
pasti memiliki rasa takut. Takut ketinggian, takut 
berbicara di depan umum, takut gagal, maupun takut 
ditinggalkan. Jangan diamkan rasa takut tersebut. 
Carilah cara untuk mengatasinya karena rasa takut 
berarti kamu punya potensi untuk menjadi berani.

12. Kurangi kebiasaan mengeluh, kebiasaan mengeluh 
dapat diimbangi dengan menciptakan solusi atas 
masalah yang dikeluhkan.

13. Menabung dan menghasilkan uang, harga kebutuhan 
semakin meningkat maka hal yang perlu dilakukan 
adalah bekerja lebih giat untuk bisa menghasilkan 
uang lebih. Hindari hutang dan usahakan menabung, 
sediakan dana untuk kegiatan tak terduga sseperti 
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menghadiri undangan, kegiatan social masyarakat, 
acara tetangga dan lainya.

14. Tingkatkan keterampilanmu ke level yang lebih 
tinggi, seperti kemampuan berkomunikasi dengan 
kawan-kawan atau lawan bicara menggunakan 
bahasa internasional seperti bahasa Inggris/Arab.

15. Berkomitmenlah dengan kebiasaan baik yang baru 
dan selama ini telah dilakukan. Rencana baik yang 
sudah direncanakan tidak akan berarti jika anda  
tidak komitmen untuk menjalankannya. Walaupun 
hasilnya tidak instan, tetapi jika dijalankan secara 
konsisten dan sungguh-sungguh  pasti akan 
mendapatkan hasil yang berdampak positif  untuk 
diri dan kehidupanmu kelak. 

a. Karakteristik Sukses para Wirausaha

Sukses tidaknya seseorang  wirausaha dalam 
mengelola  usashanya  tidak hanya dipengaruhi  oleh 
banyaknya modal  yang dimiliki dan fasilitas  atau 
koneksi/kedekatan  dengan sumbu kekuasaan yang dapat 
dinikmatai,  yang lebih penting adalah  usaha itu dikelola 
oleh orang yang berjiwa wirausaha dan tahu persis, apa, 
mengapa dan bagaimana bisnis haurs dijalankan dan 
dikelola. Kelebihan modal atau fasilitas  yang dimiliki 
seorang pebisnis karena dekat dengan kekuasaan ( 
pemerintah) pada umumnya belum menjamin  bahwa 
usaha itu akan terus  dalam jangka panjang.  Banyak 
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bukti menunjukkan bisnis yang maju karena koneksi 
dan fasilitas yang diberikan  pejabat ternyata tidak 
mampu bertahan hidup  begitu pejabat itu diganti atau 
kehilangan jabatannya.  Bisnis yang seperti itu biasanya 
sama umurnya dengan umur jabatannya, bisnis itu segera 
runtuh.  Berbeda dengan perusahaan yang dikelola oleh 
professional dengan menjalankan prinsip manajemen 
modern dan prinip bisnis, yang tentu lebih tahan banting 
bahkan bisa berjalan dari generasi kegenerasi. 48berikut 
ini penulis akan membuatkan bagan kriteria pebisnis 
yang sukses dan pebisnis gagal. 

Kriteria pebisnis yang sukses

No Karakteristik sukses Ciri sukses yang 
menonjol

1 Pengendalian diri

Mereka ingin dapat 
mengendalikan 
semua usaha  yang 
mereka lakukan

2 Mengusahakan 
terselesainya urusan 

Mereka menyukai 
aktivitas  
yangmenunjukkan 
kemajuanyang 
berorientasi  pada 
tujuan

Abas Sunarya, hlm 47 48
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3 Mengarahkan diri sendiri

Mereka memotivasi 
diri sendiri dengan 
hasrat yang tinggi 
untuk berhasil

4 Penganalisis kesempatan 

Mereka akan 
menganalisis 
semua pilihan  
untuk memastikan 
kesuksesanya  
dan sekaligus 
meminimalkan 
risiko

5 Pengendalian pribadi

Mereka mengenali 
pentingnya  
kehidupan pribadi  
terhadap hidup 
bisnisnya

6 Pemecah masalah

 Mereka selalu 
melihat pilihan-
pilihan untuk 
memecahkan setiap 
masalah yang 
dihadapinya

7 Pemikiran objektif

Mereka tidak 
takut mengakui  
jika melakukan 
kekeliruan. 

Hal yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana 
berpikir objektif  dan kreatif   sehingga mampu  
menganalisis setiap  kesempatan bisnis yang  muncul 
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dan pengendalian diri  yang matang sehingga  mampu 
merencanakan dan mengendalikan  bisnisnya secaa 
objektif  dan tidak mengandalkan pertolongan  
apapun fasilitas yang ada diluar  kemampuannya  atau 
mengandalkan fasilitas dari pihak lain.  

b. Karakteristik Kegagalan Wirausaha 

Kegagalan yang  dialami seseorang disebabkan oleh 
ketidak mampuan  didalam mengelola bisnis baik jangka 
pendek maupun jangka panjang, kegagalan yang lebih 
sering adalah tidak mengantisifasi factor ketidakpastian  
dalam bisnis dan usahanya dikemudian hari. Berikut ini 
bagan  karakteristi kegagalan wirausaha. 

No Karakteristik kegagalan Ciri kegagalan yang 
menonjol

1 Pengalaman manajemen

Pemahaman umum 
terhadap disiplin 
manajamen yang 
utama rata-rata 
kurang 

2 Peremcanaan keuangan
Mereka meremehkan 
kebutuhan modal 
bisnis

3 Lokasi usaha
Memiliki lokasi awal 
yang buruk untuk 
perusahaannya

4 Pengendalaian bisnis

  Mereka gagal 
mengendalikan 
aspek-aspek utama 
dalam bisnisnya
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5 Pembelanjaan besar

 Mereka 
menghabiskan 
pengeluaran awal  
yang tinggi meskipun 
sebenarnya dapat 
ditunda atau tidak 
perlu

6 Manajemen piutang

 Mereka 
menimbulkan 
masalah arus kos   
yang buruk Karena 
kurangnya perhatian 
terhadap piutang

7 dedikasi

Mereka meremehkan 
waktu dan dedikasi  
pribadi yang 
diperlukan untuk 
memulai bisnis

8 Memperluas berlebihan
Mereka memulai 
perluasan sebelum  
mereka siap 

c. Kesusksesan diawali dengan Kegagalan.

Wirausaha adalah orang yang tidak mudah percaya 
sebelum mencoba, meski disaat mencobanya keyakinan 
hampir goyah karena terpaan angin, namun ujian itu justru 
hendaknya jadi pembakar semangat kewirausahaan (the 
spirit of  entrepreneurship), nalar bisnis (sense of  bussines) 
akan semakin optimal dan pada akhirnya semakin 
meyakinkan akan kesuksesan yang akan diraih.49

Abbas Sunaryo, 2010: 93 49
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Keberhasilan dalam bisnis sangat diperngaruhi oleh 
semangat kewirausahaan yang tinggi, keberanian untuk 
mencoba dan terus mencoba harus dimiliki wiraussaha. 
Sikap yang terus berani mencoba akan menghindarkan 
wirausaha dari keterpurukan dan keputusasaan. 50

Pikiran wirausaha juga harus tetap terpormulasi 
kearah yang positif. Bukan sebaliknya, suka berpikir 
negative, apalagi putus asa, sikap semacam itu harus 
dibuang  jauh. Jika tidak melihat ketujuan hasil ahir, 
bahwa bisnis akan sukses, wirausaha akan kehilangan 
semangat. Dengan membayangkan kesuksesan dimasa 
depan, wirausaha terus memotivasi dirinya untuk bekerja 
lebihgiat dan tidak mudah putus asa.

50Ibid halaman 93
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BAB XII

KEBAHAGIAAN

Tujuan akhir dari setiap aktivitas seseorang mengharap 
mendapatkan kebahagiaan, yakni kebahagiaan di dunia 
dan akhirat, untuk  mendapatkan kebahagiaan tersebut 
dianjurkan untuk memohon kepada Allah Swt. Salah 
satu doa yang diajurkan adalah bagaimana mendapatkan 
keselamatn dunia dan akhirat (Robbana aatina fiddunya 
hasanah wafil akhirati hasanah waqinaa azaabannar), doa 
ini merupakan  permohonan keseimbangan  hidup dunia 
dan akhirat. 

Untuk mendapatkan keseimbangan hidup dunia 
dan akirat, setidaknya dalam kehidupan sehari-hari 
harus seimbang seperti kehidupan  dunia membutuhkan 
makanan, tempat tinggal yang layak huni, pakaian yang 
sesuai, alat transportasi, sosial kemasyarakatan dan 
lainnya. Sedangkan kebutuhan akhirat juga membutuhkan  
makanan yang baik (sedekah jariah), amalan yang baik  
(ilmu yang bermanfaat),  tempat yang bagus (kehidupan  
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dengan keluarga dan masyarakat menjadi harmonis), 
mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan 
Rasulnya serta para pemimpin). Untuk lebih jelasnya 
penulis mencoba menguraikan arti bahagia yang oleh 
beberapa pakar.

Arti kata “bahagia” adalah kenyamanan dan 
kenikmatan spiritual dengan sempurna dan rasa 
kepuasan, serta tidak adanya cacat dalam pikiran sehingga 
merasa tenang serta damai. Kebahagiaan bersifat abstrak 
dan tidak dapat disentuh atau diraba.Kebahagiaan erat 
berhubungan dengan kejiwaan dari yang bersangkutan.

Pengertian kebahagiaan menurut Aristoteles 
menyatakan bahwa happiness atau kebahagiaan berasal 
dari kata “happy”  yang berarti feeling good, having 
fun, having a good time, atau sesuatu yang membuat 
pengalaman yang menyenangkan. Sedangkan orang 
yang bahagia menurut Aristoteles adalah orang yang 
mempunyai good birth, good health, good look, good luck, 
good reputation, good friends, good money and goodness.

Bahagia menurut KBBI adalah keadaan atau 
perasaan senang dan tenteram 51 (bebas dari segala yang 
menyusahkan), kemujuran dan keberuntungan yang 
bersifat lahir dan bathin

Sedangkan happiness atau kebahagiaan menurut 
Biswas, Diener & Dean (2007) merupakan kualitas 
dari keseluruhan hidup manusia – apa yang membuat 

51Arti bahagia menurut KBBI
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kehidupan menjadi baik secara keseluruhan seperti 
kesehatan yang lebih baik, kreativitas yang tinggi ataupun 
pendapatan yang lebih tinggi.

Kebahagiaan dimana kebahagiaan tersebut 
merupakan sesuatu yang lebih dari suatu pencapaian 
tujuan dikarenakan pada kenyataannya kebahagiaan 
selalu dihubungkan dengan kesehatan yang lebih baik, 
kreativitas yang lebih tinggi serta tempat kerja yang lebih 
baik.

Sumner (dalam Veenhoven, 2006) menggambarkan 
kebahagiaan sebagai “memiliki sejenis sikap positif  
terhadap kehidupan, dimana sepenuhnya merupakan 
bentuk dari kepemilikan komponen kognitif  dan 
afektif. Aspek kognitif  dari kebahagiaan terdiri dari 
suatu evaluasi positif  terhadap kehidupan, yang diukur 
baik melalui standard atau harapan, dari segi afektif  
kebahagiaan terdiri dari apa yang kita sebut secara umum 
sebagai suatu rasa kesejahteraan (sense of  well being), 
menemukan kekayaan hidup atau menguntungkan atau 
perasaan puas atau dipenuhi oleh hal-hal tersebut.”

Dengan demikian, dapat disimpulkan pengertian 
kebahagiaan adalah perasaan positif  yang berasal dari 
kualitas keseluruhan hidup manusia yang ditandai dengan 
adanya kesenangan yang dirasakan oleh seorang individu 
ketika melakukan sesuatu hal yang disenangi di dalam 
hidupnya dengan tidak adanya perasaan menderita.

Menurut Al-Ghazali kebahagiaan harta bukan 
melekat pada dirinya, namun pada manfaatnya.Orang 
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yang ingin menggapai kesempurnaan hidup, tetapi 
tidak memiliki harta bagaikan orang yang mau pergi 
berperang tanpa membawa senjata, atau seperti orang 
mau menangkap ikan tanpa pancing atau jaring.

Kebahagiaan Dunia Menurut Al-Quran

Di dalam Al-quran ditunjukkan berbagai ayat yang 
memberikan informasi bahwa dunia ini hakikatnya adalah 
kebahagiaan yang semu dan sementara. Kebahagiaan 
dan kehidupan di dunia hakikatnya akan sering berganti 
antara suka, duka dan perasaan netral atau biasa saja. 
Hal ini menunjukkan bahwa apapun yang kita miliki 
hakikatnya akan mengalami siklus duniawi. Berikut 
adalah ayat-ayat Allah mengenai kebahagiaan hidup di 
dunia, dan umat Islam hendaknya tidak menjadikan 
dunia sebagai tujuan akhir melainkan hanya sebagai 
kendaraan untuk dapat mencapai kebahagiaan akhirat.

1. Kebahagiaan Dunia Tidak Kekal

“Apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di 
sisi Allah adalah kekal.Dan sesungguhnya Kami akan memberi 
balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang 
lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan52” Dunia 
dalam hidup ini tentu tidak kekal, sedangkan yang kekal 
adalah Allah.Balasan bagi mereka yang megusahakan 
dunia untuk kebaikan adalah akhirat.Sedangkan di dunia 
tentu penuh ujian, silih berganti dengan kedukaan, dan 
berbagai masalah.

(QS : An-Nahl : 96)52
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Kita bisa melihat bahwa setiap hari ada saja yang 
meninggal, mengalami kebangkrutan, penipuan, sakit, 
dan lain sebagainya.Hari ini manusia bisa saja mengalami 
posisi yang kaya, tinggi jabatannya, namun sekali waktu 
hal tersebut mudah saja bagi Allah hilang dan tidak 
kembali kepada manusia.Untuk itu, pantaslah jika Allah 
tidak memperkenankan manusia menjadikan kehidupan 
dunia di atas segala-galanya.

2. Kebahagiaan Dunia adalah Ujian

“Sesungguhnya Kami telah menjadikan apa yang di 
bumi sebagai perhiasan baginya, agar Kami menguji 
mereka siapakah di antara mereka yang paling baik 
perbuatannya53” 

Ayat tersebut menunjukkan bahwa kebahagiaan 
dunia sesungguhya hanyalah ujian dan tidak kekal. 
Manusia yang membanggakan dirinya atas harta, 
jabatan, dan keturunan tidak akan berguna semua hal 
tersebut di akhirat jika hal tersbut dalam kehidupan di 
dunia tidak pernah dipotensikan untuk mencari pahala 
dan kebaikan.

Di akhirat kelak hanya akan dimintai 
pertanggungjawaban mengenai seberapa besar apa yang 
kita miliki tersebut memberikan kebaikan dan manfaat 
kepada orang lain. Bukan dari seberapa besar kekayaan 
atau harta yang telah dimiliki. Pahala orang miskin 
dan kaya bisa saja lebih besar orang miskin jika dalam 

 (QS : Al Kahfi : 7)53
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hidupnya penuh kesyukuran, suka membantu sesama, 
dan berbuat baik atas apa yang ia miliki. Sedangkan 
kekayaan tidak berarti ia akan selamat di akhirat dengan 
kekayaan yang dimilikinya.

3. Kebahagiaan Dunia Silih Berganti dengan Kedukaan

“Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia 
ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, 
perhiasan dan bermegah- megah antara kamu serta 
berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, 
seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan 
para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering 
dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi 
hancur. Dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras 
dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. Dan 
kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan 
yang menipu.54”

Kebahagiaan di dunia sebagaimana ayat di atas adalah 
seperti analogi musim panen dan kekeringan.Sewaktu-
waktu manusia bisa saja mendapatkan kebahagiaan yang 
banyak, dan suatu waktu lagi, manusia bisa saja mendapat 
kedukaan atau kesedihan.Untuk itu, kebahagiaan dunia 
silih berganti setiap waktu.Tidak kekal dan terus 
menerus ada.

4. Kehidupan Dunia Tidak Sebanding dengan Akhirat

Kehidupan di dunia jika dibandingkan dengan akhirat 
tentu saja tidak akan sama dan sebanding. Untuk itu 

(54QS Al Hadid : 20
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Allah menghukum mereka yang dalam hidupnya 
hanya mengejar kebahagiaan dunia sesaat saja.
Neraka Jahannam ditetapkan bagi mereka yang hanya 
mengejar kebahagiaan dunia, sedangkan tidak mengejar 
akhirat.  Untuk itu, cara menyelematkan kebahagiaan 
akhirat adalah dengan mendulang sebanyak-banyaknya 
amalan di dunia. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam 
ayat di Al-Quran,

“Barangsiapa menghendaki kehidupan sekarang 
(duniawi), maka Kami segerakan baginya di dunia 
itu apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami 
kehendaki dan Kami tentukan baginya neraka 
jahannam; ia akan memasukinya dalam keadaan 
tercela dan terusir55.  

5. Kebahagiaan yang Kekal adalah Akhirat

Jikalau manusia menginginkan kebahagiaan yang 
kekal (menurut perhitungan dan kehendak Allah) tentu 
saja dunia bukanlah tempatnya, melainkan akhirat, 
yaitu di surga. Berkali-kali dalam ayat Al-Quran Allah 
menyebutkan bahwa kelak akhirat adalah tempat 
persinggahan terakhir manusia.Untuk itu manusia harus 
mempersiapkan diri dan menyiapkan amalan terbaik.

“Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka 
yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka 
disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai 
di dalamnya.Setiap mereka diberi rezki buah-buahan 

(QS Al-Isra : 18)55
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dalam surga-surga itu, mereka mengatakan, “Inilah 
yang pernah diberikan kepada kami dahulu.”Mereka 
diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka 
di dalamnya ada isteri-isteri yang suci dan mereka 
kekal di dalamnya56” Di ayat di atas dijelaskan 
bahwa sesungguhnya di dalam surga terdapat banyak 
kebahagiaan yang disampaikan kepada manusia, 
sebagai orang-orang yang bertaqwa. Tentu saja hal 
ini akan berbeda dengan kondisi di dunia, yang serba 
terbatas, serba realtif, dan tidak ada kebahagiaan yang 
diperoleh dengan pengorbanan.

Jika dilihat dari ayat-ayat tersebut, sudah jelas bahwa 
kehidupan bahagia menurut islam bukanlah di dunia 
melainkan di akhirat. Untuk itu, bagaimanapun caranya 
umat islam harus mengoptimalkan kehidupannya di 
dunia untuk mengejar akhirat. Sesungguhnya Allah 
sudah memberikan potensi, rezeki, dan nikmat yang 
sangat besar untuk manusia optimalkan menuju 
kehidupan akhirat. Tinggal bagaimana umat islam 
mengoptimalkannya dengan sekuat tenaga dan 
keikhlasan berjuang menggapainya.

Selanjutnya berdasarkan QS al Muzammil, Allah 
berseru kepada orang yang berselimut agar bangkit, 
seruan ayat ini sangat sesuai dengan kondisi psikologis 
Rasulullah yang saat itu beanar-benar menyadari  betapa 
beratnya tantangan dan problem yang akan dihadapi.

56QS Al-Baqarah : 25
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Secara umum ketika seseorang menghadapi 
tantangan yang besar yang tidak terelakkan,  sementara 
secara riil menyadari kemampuan untuk menghadapinya 
tidak memadai, maka orang akan tidur terlungkup dan 
berselimut sebagaimana yang dilakukan Rasulullah, 
tindakan seperti ini tentu tidak meneyelesaikan 
persoalan, oleh karena itu seseorang harus bangkit 
menghadapinya.57

Berdasarkan hal tersebut, Allah swt memberikan jalan 
keluar dengan orientasi dasar dan nilai-nilai Islam, yakni 
membekali diri dengan tugas-tugas sebagai berikut: 

1. Shalat Lail, dalam sholat lail ssesungguhnya manusia 
telah menyediakan dan menyiapkan hatinya sebagai 
‘Tahta’ Ilahi. Karena dalam sholat Lail niat, aktivitas, 
pikiran, kata-kata maupun gerakan simbolik manusia   
dalam sholat sesungguhnya  berpusat pada Allah 
semata. Sehingga dapat pula dinyatakan bahwa 
sholat malam adalah gerakan pendakian  eksistensial  
yakni dari diri yang paling rendah sehingga mencapai 
manusia yang sempurna.

2. Membaca alquran secara pelan-pelan (tartil), 
membacaya menunjukan kecermatan agar  lapisan-
lapisan keberannya  berhasil dipahami kandungannya  
sebagai pedoman hidup. Disamping itu juga  

 Masrukin Ali Syafii, tujuh tahap Kesempurnaan Hidup  57
menuju kebahagiaan tanpa batas, Pustaka, Ssemarang, 2010: 111
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diperlukan kesucian diri, baik dari nakjis, hadats 
ataupun nafsu-nafsu pribadi.

3. Zikir, perintah zikir pada surat almuammil, secara 
khusus perintah ini sangat terkait dengan  pemberian 
bekal rohani bagi seseorang yang telah tumbuh  
kesadaran bertauhidnya dan telah bangkit cita-cita 
hidup qurani, karena orang yang memiliki cita-cita 
hidup qurani biasanya orang yang hatinya bersih. 

4. Tawakkal kepada Allah, seperti yang di contohkan oleh 
Rasulullah “ Tambatkan ontamu” artinya perbuatan  
yang didasarkan pada hukum Allah swt. dan sekaligus 
menyerahkan hasil ahirnya kepada Allah swt juga. 
Inilah yang dikatakan prinsip dan prosedur dasar 
perbuatan manusia. Dalam konsep tawakkal inilah 
manusia  disuruh mengerahkan.

5. Sabar, aspek lain yang juga sangat penting bagi setiap 
muslim dalam proses, tujuh tahap kesempurnaan 
hidup adalah sabar dan hijrah.

6. Hijrah, disamping kesabaran juga diperlukan Hijrah 
yang dalam kontek ini bisa dipakai sebagai perubahan 
dalam upaya pemecahan masalah. Perintah hijrah 
begitu penting, antara para sahabat yang menerima 
seruan iman dengan masyarakat Arab Jahiliah berada 
dalam kawasan yang sama. Oleh karena itu dengan 
dilaksanakannya perintah ini orang-orang mukmin 
secara perlahan namun pasti dapat dibedakan 
dengan musyrikin. Perintah ini pula menunjukkan 
telah dimulainya suatu model  jamaah  yang dimulai 
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tertata. Rasulullah mempunyai posisi sentral, yakni 
menjadi pemimpin, pembimbing, guru dan teladan 
yang kata-katanya ditaati.58

Kebahagiaan adalah sesuatu yang tidak bisa 
di prediksi.Tidak ada tolok ukur pasti bagaimana 
mengetahui tingkat kebahagiaan seseorang.Terkadang, 
orang yang kita kira bahagia, ternyata tidak bahagia 
terhadap hidupnya.

Emma Kenny, seorang terapi psikologis 
mengungkapkan beberapa hal yang dapat dilakukan 
untuk membantu hidup lebih bahagia.

1.  Meluangkan waktu untuk diri sendiri, Sesibuk 
apapun Anda, luangkanlah waktu untuk melakukan 
hal-hal yang Anda sukai. Baik hobi, bercengkrama 
bersama teman, atau bahkan sekadar mendengarkan 
musik.Hal ini sangat penting untuk membuat 
kesehatan mental Anda terjaga dan tetap positif.

2.  Menentukan tujuan hidup, Jangan biarkan hidup 
mengalir seperti air. Buatlah daftar hal-hal yang 
ingin Anda capai, lalu bulatkan tekad dan berusaha 
mencapai hal tersebut. Menetapkan tujuan dan 
berusaha mencapainya akan membuat Anda mau 
berjuang dan hidup tidak membosankan.

 58Masrukin Ali Syafii, tujuh tahap kesempurnaan Hidup
 menuju Kebahagiaan tanpa batas, Pustaka Nun, Semarang, 2010:
116
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3.  Belajar untuk bersantai, Selama ini mungkin Anda 
terlalu serius menjalani hidup. Cobalah jangan terlalu 
dalam memikirkan suatu masalah.Hidup bila terlalu 
serius tentulah membosankan.

4.  Menjalin hubungan dengan teman, keluarga, dan 
pasangan. Jangan biarkan pekerjaan menyedot waktu 
Anda. Bagaimanapun, tak selamanya uang bisa 
membuat Anda bahagia.Jalinlah selalu hubungan 
yang baik dengan teman, keluarga, maupun 
pasangan Anda. Sebab, saat Anda sedang berada 
di bawah, merekalah yang akan menyokong Anda 
untuk bangkit kembali.

5.  Belajar untuk mambahagiakan diri dan orang terdekat. 
Selama ini mungkin Anda selalu mementingkan 
kebahagian orang-orang di dekat Anda.Namun, 
cobalah untuk memastikan kebahagiaan Anda 
sendiri.Penuhi kebutuhan Anda, apapun itu, agar 
Anda memiliki energi untuk menjalani aktifitas 
selanjutnya.

6. Gali kelebihan Anda, Identifikasikan apa yang menjadi 
kelebihan diri Anda, hal tertentu yang mungkin tidak 
dimiliki orang lain. Hal ini akan membuat Anda 
mengingat bahwa Anda juga pribadi yang luar biasa 
dan tidak rendah diri.

7.  Melakukan sesuatu yang berisiko, Terkadang hidup 
menuntut Anda untuk mengambil risiko. Hidup 
yang datar-datar saja akan membuat Anda merasa 
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pasif. Cobalah ambil risiko melakukan sesuatu yang 
selama ini Anda takuti.

8. Memperlakukan diri sendiri dengan baik, 
Luangkanlah waktu untuk memanjakan diri sendiri. 
Pergilah ke salon atau spa.Manjakan bagian tubuh 
yang mungkin selama ini terlupakan.Berpikirlah 
positif  dengan diri Anda sendiri.

9.  Belajar untuk mengatakan tidak, Berhentilah untuk 
senantiasa melakukan hal-hal yang diminta oleh 
orang lain. Sesekali, katakanlah tidak bila Anda 
keberatan dengan hal tersebut. Anda akan merasa 
lebih baik saat Anda tidak perlu kewalahan dengan 
apa yang sebenarnya tidak ingin Anda lakukan.

10. Melakukan detoks digital, Mungkin Anda tidak 
menyadari, kecanduan Anda terhadap media sosial 
juga dapat membuat Anda tidak bahagia. Saat Anda 
membuka media sosial, tanpa sadar Anda akan 
membandingkan hidup Anda dengan orang lain. 
Letakkanlah gadget Anda sesekali.Bersosialisasilah 
secara nyata.

11.  Pergi ke alam terbuka, Berjalan-jalan di alam terbuka 
maupun menghirup udara segar, kadangkala sangat 
baik untuk kesehatan mental Anda sendiri.

12. Cobalah untuk menjalani hidup anda yang sekarang, 
Banyak orang  yang hidup dalam penyesalan terhadap 
masa lalu maupun khawatir terhadap apa yang akan 
terjadi kelak di masa depan. Cobalah tarik nafas 
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dalam-dalam dan tidak terlalu memikirkan hal-hal 
tersebut, niscaya akan merasa hidup lebih baik. 

• 12 Cara Hidup Bahagia Menurut Psikologi 

Makna  hidup terbentuk melalui pikiran dan 
tindakan  sehari hari. Bertanya  apa yang perlu dipelajari 
dan lakukan agar  hidup  semakin baik. Jangan pernah 
menyalahkan individu lain apabila keadaan tidak berjalan 
sesuai keinginan, bebas menentukan apa yang dimaksud 
dengan hidup, dengan  mulai  mewujudkannya.

1.  Ketahui  bahwa hidup ada  sebuah proses, bukan 
keinginan.

 Walaupun terdengar klise, memang benar 
bahwa  hidup pada dasarnya ada  cara meraih 
keinginan yang ingin dicapai. Hidup tenang dengan 
cara hidup bahagia menurut psikologi bisa tercapai 
melalui proses yang harus dijalani seumur hidup. 

2. Bersikap  jujur kepada pribadi sendiri dan individu 
lain. Kebohongan akan menguras energi dan 
merusak cara hidup bahagia menurut psikologi. 
Membohongi pribadi sendiri berarti menghalangi 
kesempatan belajar dan berkembang bagi pribadi 
sendiri.  

3. Belajar  menerima pribadi sendiri, lebih mudah 
melihat hal hal yang tidak kita sukai dari pribadi 
sendiri, apa yang ingin diubah, dan apa yang  
seharusnya berbeda. 
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4. Tentukan prinsip yang diyakini, Prinsip yakni 
keyakinan yang membentuk pribadi  dan cara 
menjalani  hidup. Prinsip bisa berupa keyakinan 
spiritual atau keyakinan yang sudah tertanam kuat 
dan sangat penting.

5. Lawan  hal buruk tentang pribadi sendiri, ada 
pendapat yang mencampuradukkan antara 
mengkritik pribadi sendiri dan memperbaiki pribadi. 
Riset membuktikan bahwa individu yang memusuhi 
dan mengkritik pribadi sendiri akan sama saja seperti 
individu yang lainnya. Pandangan buruk tentang 
pribadi sendiri dan kebiasaan mengkritik pribadi 
sendiri tidak membuat orang menjadi lebih baik dan 
tidak membantu mencapai keinginan. 

6. Jadi  pribadi yang fleksibel, Salah satu alasan yang 
membuat orang kecewa yakni adanya keinginan 
agar keadaan selalu sama. Namun,  hidup ini penuh 
dengan perubahan. Bersiap  menghadapi perubahan 
dan mengalami pertumbuhan. Belajar  menyesuaikan 
pribadi untuk menghadapi setiap situasi dan 
tantangan baru.

7. Rawat  tubuh, Cara menjalani hidup  yakni  dengan 
merawat tubuh. hanya mempunyai satu tubuh 
selama  hidup. Oleh sebab itu, pastikan tubuh  selalu 
siap menjadi kendaraan yang bisa dikendalikan untuk 
menjalani  hidup ini dan terus belajar.

8. Pelajari cara menenangkan pikiran,  cara hidup 
bahagia menurut psikologi dengan memusatkan 
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perhatian pada apa yang sedang terjadi saat ini. 
Latihan menenangkan pikiran dengan membebaskan 
pribadi dari kebiasaan menilai pengalaman.

9. Berhenti  “mengharuskan” pribadi sendiri, Hal ini 
digunakan oleh individu psikolog bernama Clayton 
Barbeau. Hal ini merujuk pada perilaku manusia 
yang cenderung mengatakan kepada pribadi sendiri 
bahwa kita “harus” melakukan sesuatu, sekalipun 
tidak sesuai dengan keinginan atau sistem nilai 
kita sendiri. Pernyataan “harus” bisa menimbulkan 
ketidakpuasan dan kesedihan. bisa hidup dengan 
cara hidup bahagia menurut psikologi dengan 
menghilangkan kebiasaan membuat pernyataan 
tersebut. 

10. Keluar dari zona nyaman, riset selalu membuktikan 
bahwa  individu harus memaksakan pribadi untuk 
meninggalkan zona kenyamanan mereka agar 
bisa mencapai performa terbaik. Ini  yang disebut 
mengalami “kecemasan optimal”. Kesimpulannya, 
semakin besar kemauan menantang pribadi sendiri,  
akan mendapatkan pengalaman baru dengan lebih 
nyaman.

a. Mengambil risiko bisa terasa menakutkan 
sebab kita cenderung merasa tidak nyaman jika 
memikirkan kegagalan. Banyak individu yang 
takut menghadapi risiko jangka pendek. Namun, 
individu individu yang menghindari risiko dan 
tidak mau memaksakan pribadi biasanya merasa 
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kecewa di kemudian hari karena tidak pernah 
melakukannya.

b. Sekali sekali meninggalkan zona kenyamanan 
bisa meningkatkan fleksibilitas yang dit butuhkan 
untuk menghadapi rintangan yang tidak terduga 
dalam  hidup sehari hari.

c. Mulai  dari hal kecil. Pergi  ke restoran yang 
padat pengunjung tanpa memesan tempat 
terlebih dahulu. Ajak  keluarga  bepergian jauh 
tanpa persiapan. Kerjakan hal hal baru yang 
belum pernah  lakukan.

11.  Bersikap  realistis, Buat  rencana yang bisa dicapai 
sesuai kemampuan dan bakat. Lakukan setiap usaha 
yang mendukung tercapainya keinginan. Capai  satu 
demi satu untuk meraih kemapanan dan ketenangan 
hidup.

12.  Capai Keinginan, Capai  keinginan  berdasarkan 
performa.  harus bekerja keras, berdedikasi, dan 
termotivasi agar bisa mencapai keinginan. Namun, 
pastikan dahulu bahwa agar   bisa mencapai keinginan 
tersebut dengan usaha   sendiri.

Demikian pengertian bahagia menurut para 
pakar, serta langkah-langkah bahagia  menurut Islam. 
Kebahagiaan adalah impian semua orang, saat ini marilah 
bermimpi untuk bahagia, kemudian diaktulaisasikan 
dalam kehidupan bermasyarakat bagaimana langkah-
langkah menjadi bahagia. Semoga tulisan ini bermanfaat 
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bagi semua orang dan dapat merasakan  kebahagiaan 
yang hakiki yakni kebahagiaan yang dirasakan ketika 
hidup  di dunia sampai akhirat. Amiin.
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sarjana atau alumni dari berbagai perguruan tinggi setelah 
mereka mendapatkan ijazah maka yang diburu adalah 
Pegawai Negeri, Karyawan diber bagai instansi. Dalam 
kenyataannya bahwa sampai saat ini instansi tempat 
mereka melamar pekerjaan ternyata masih moratorium 
penerimaan Pegawai dan karyawan, sehingga jumlah 
pengangguran terdidik semakin menumpuk.

Buku ini baik dibaca bagi semua kalangan pelajar/
mahasiswa, agama maupun umum, PerguruanTinggi 
Negeri/swasta disemua Prodi sehingga WNI mampu 
berkompetisi di era Milineal.  Buku ini membahas 
tentang manfaat enterpreneruship, bagaimana kaya 
di usia muda, hidup harus kaya, ingin sukses jangan 
bermimpi jadi pegawai Negeri Sipil (PNS), perempuan 
sejuta Dólar, ingin kaya dan bahagia gunakan rumus 
matematika zakat. FSS sebagai sumber kesuksesan, 
bagaimana mencapai kebahagiaan.

Harapan penulis tentunya setelah membaca buku 
ini anda terinspirasi untuk berubah menjadi orang yang 
sukses dan siap berkompetisi di era Milineal. 
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Buku ini saya susun terinspirasi 
ketika berada di Eropa Belanda, 

Prancis dan Belgia). buku ini 
terdiri dari XI bab : bab I 

Pendahuluan, Bab II tentang 
Manusia lahir dalam keadaan 
Miskin, bab III kaya di Usia 

muda, bab IV Hidup harus Kaya, 
bab V Jangan bermimpi  jadi 

Pegawai Negeri Sipil, Bab VI 
Menuju masyarakat Madani, bab 
VII Zakat dan Kehidupan  sosial, 

bab VIII Perkembangan 
Ekonomi di masa bani 

Abbasiyah, kisah-kisah 
inspiratif, Bab IX. Perempuan  

sejuta dolar, Bab X kemakmuran 
di depan mata, XI. FSS sumber 

kesuksesan, dan Bab XII. 
Kebahagiaan. 
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