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A. The Class 

Berdasarkan motivasi dari suami terkasih, rasa ingin tahu, dan kemauan untuk selalu 

belajar, aku mendaftar ke kursus virtual menulis “Menulis Tanpa Beban: Seni Menulis 

Efektif dan Kreatif” organized by Paramadina Institute of Ethics and Civilization (PIEC) 

bekerjasama dengan Mulyadhi’s Philosophical Circle. Kursus dilakukan setiap Rabu Malam 

selama 4 minggu berturut-turut, dari tanggal 24 Februari, 3, 10, dan 17 Maret 2021 dari jam 

19.00 sampai dengan 21.00 WIB.  

Di dalam penyampaian materinya, Prof. Dr. Mulyadhi Kartanegara menceritakan 

jihadnya dalam menyusun berbagai tulisan yang sudah dilakukan. Jihad tersebut di-sharing 

dengan berbagai tips dan trik agar tulisan yang dihasilkan bisa sangat variatif dengan ide-ide 

yang produktif. Nilai positif yang aku rekam karena berkali-kali disampaikan adalah : 

1. Seni menulis tanpa beban adalah dengan membebaskan pikiran dari segala belenggu 

yang ada. Belenggu tersebut bisa berupa ketakutan akan dikritik, kurangnya rasa 

percaya diri, penolakan dan penilaian negatif dari pembaca, serta belenggu-belenggu 

lainnya yang menghambat proses kreatiivitas. 

2. Emosi dan imajinasi dibutuhkan di dalam proses kreativitas dalam menciptakan suatu 

tulisan. Setelah itu faktor yang memegang peranan penting lainnya dalam produktivitas 

tulisan adalah latihan dalam menulis, dengan mengesampingkan semua beban yang 

mengikat. 

3. Proses produktivitas tulisan dilakukan secara rileks, rasional, dengan mengutamakan 

evidence, dan melibatkan subjektivitas penulis.  

4. Tulisan akan mengabadikan konsep sang penulis melalui waktu dan zaman. Ide dan 

inspirasi bisa datang darimana saja, tumpahkanlah semua ide tersebut dimana dan kapan 

saja.  

Penyampaian ide penyusunan berbagai bentuk tulisan selalu dibenturkan kepada 

pengalaman Pak Prof. dalam menyusun karya-karyanya. Penyampaian yang sangat 

komunikatif dan membumi dalam menyampaikan pesan bahwa menulis itu sangat mudah 

dan nikmat. Berbagai pesan pelajaran yang diberikan mensugesti para peserta kelas (yang 



berjumlah 16 orang)  untuk segera menyusun tulisan pribadinya. Kelas diakhiri dengan tugas 

untuk menyusun catatan spiritual tentang “Tuhan, Alam, dan Manusia”. Sampai di sini, tiba-

tiba aku blank……  

Beberapa hari aku bingung untuk menulis tentang “Tuhan, Alam, dan Manusia” versi 

diriku. Berbagai beban yang bergulat dalam pikiran menjadi hal yang memang menghambat 

kreativitasku. Berbagai beban yang harus kupecahkan dengan jurus seperti yang diajarkan 

oleh suhu Mulyadhi  adalah, “… yang penting ditulis, jangan rendahkan nilai tulisanmu 

dengan asumsi pribadi, karena sesuatu yang menurut kita remeh dan tidak bernilai, mungkin 

adalah sesuatu yang sangat dihargai oleh orang lain...” So…. Bismillah…. Kumulai 

refleksiku.   

 

B. My Reflection 

Tidak terasa, sudah sebelas tahun aku menjalankan rutinitas sebagai pustakawan 

Perguruan Tinggi, as a manager. Satu demi satu program yang ku susun berusaha ku 

realisasikan. Tentu saja dibantu dengan team work yang kupilih berdasarkan integritas, 

kemampuan, dan kinerja. 

Hari-hari kulewati, berhadapan dengan berbagai arogansi dan kepentingan para 

pemangku kebijakan, membuat kejenuhan kadang menerpa dengan berbagai keresahan hati.  

Ambisi dan idelitas yang kadang pupus dihadapan regulasi dan teknis operasional, membuat 

tekanan kreativitas untuk mencari solusi tertantang, agar masalah dan target dapat berjumpa 

dengan solusi yang diinginkan. Menjelang pergantian Rektor, asa tercetus untuk sejenak 

beristirahat dari estafet jabatan yang enggan dilepas dari pegangan tangan. 

Jiwaku mendesah dalam keresahan, menekankan esensi bahwa: “Sebaik-baik 

manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain”, (HR. Ahmad, Thabrani, 

Daruqutni). Bahwa dengan posisiku sekarang, aku bisa mewarnai semua kebijakan dan 

regulasi yang ada di perpustakaan. Bahwa dengan posisiku sekarang, aku bahkan bisa 

menjadi bamper dan perisai bagi staf dan pustakawan lainnya jika ada kebijakan dan 

perolingan yang kadang dilakukan sepihak dan berakibat kontra produktif bagi operasional 

perpustakaan.  Semuanya kulakukan agar program dan aktivitas kerja dapat berjalan dengan 

baik tanpa ada intervensi pihak lain. 



Bahwa dengan posisiku saat ini, aku merasakan kemampuan untuk menanamkan 

keyakinan untuk bekerja secara ikhlas dan profesional, sementara rezeki sudah ada yang 

mengatur. Bahwa ibadah sebagai akibat dari implementasi ayat “Dan tidaklah Aku ciptakan 

jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku” (QS. Adz-Dzariyat: 56), tidak an sich 

dimaknai sebagai ibadah fardhiyyah. Justru makna ibadah terletak pada muamalah – man to 

man – yang diikhtisarkan dalam kehidupan manusia. 

Pada budaya kerja di perpustakaan, nilai tersebut ternyatakan dalam usaha 

pustakawan untuk melayani kebutuhan informasi para pemustaka, apapun tugas dan fungsi 

yang diemban. Tetapi penerjemahan nilai tersebut di dalam tugas sehari-hari yang berat.  

Berat karena ternyatakan dalam sikap dan tingkah laku kerja sehari-hari, berat karena 

terdapat pada integritas profesi saat beban tugas diberikan, dan berat saat harus berhadapan 

dan bersinggungan dengan kepentingan lain yang turut exist di dalam dinamika kerja. 

Saat itu, manusia sebagai mahluk belajar diuji dengan  kondisi. Dia juga diuji dengan 

kesabaran, dengan tantangan, dengan semua problematika, dengan penolakan, dan lain 

sebagainya.  “Yang menciptakan mati dan hidup, untuk menguji kamu, siapa diantara kamu 

yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun” (QS. Al-Mulk:2). 

Apakah kemudian akal akan terkalahkan oleh emosi dan amarah, atau jiwa/hati bisa 

mengendalikan nafsu (amarah dan ego) sehingga tantangan bisa teratasi dengan baik.  

Sebagai mahluk sosial, kuyakini bahwa eksistensi manusia tidak dapat diraih dengan 

kesendirian. Dia butuh orang lain untuk mewujudkan dan membermaknai eksistensi dirinya. 

Namun untuk kebersamaan tim di dalam suatu pekerjaan, ego dan emosi dapat menjadi 

ancaman jika tidak dapat dikendalikan dengan baik. Saat itu, nilai-nilai ilahiyah yang ter-

internalisasi dalam sifat, dibutuhkan sebagai perekat. Nilai ilahiyah yang dimaksud adalah 

lemah lembut, memaafkan, empati, dan lain sebagainya. 

“Dan ketahuilah, sesungguhnya kemenangan itu beriringan dengan kesabaran. Jalan 

keluar beriringan dengan kesukaran. Dan sesudah kesulitan pasti akan ada kemudahan”. 

(HR. Tirmidzi). “Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan …” (Al-

Insyirah:5). Keyakinan di dalam setiap kesulitan, akan ada pertolongan Allah berupa solusi, 

dan setiap kesulitan diciptakan untuk memanifestasikan potensi manusia kemudian menjadi 

sandaranku dalam beraktivitas. Keyakinan bahwa setiap ikhtiar tidak akan sia-sia, dan setiap 

ikhtiar untuk mencari solusi adalah salah satu bentuk jihad yang bernilai ibadah di sisi Allah, 



mendongkrak semangatku untuk tidak langsung menyerah saat berhadapan dengan berbagai 

kesulitan. Pemaknaan ibadah di dalam dunia kerja tersebut membuat kita tidak bermental 

cengeng dan manja. Juga menjauhi tindakan yang menjurus kepada kemunafikan hanya 

karena mengharap penilaian positif dari atasan atau rekan kerja. “Sesungguhnya Allah tidak 

memandang kepada rupa kamu, juga tidak memandang harta kamu, akan tetapi Allah 

melihat hati dan amalan kamu” (HR. Muslim).  

Namun tentu saja pemaknaan tersebut tidak dapat dilakukan dengan serta merta. 

Orang yang mempunyai keyakinan tersebut tidak langsung membuat kita menjadi manusia 

yang benar-benar putih tanpa pernah melakukan kesalahan dan penyimpangan. Ibarat emas, 

kadar nya mungkin bisa hanya 18 karat, 20 karat, atau 24 karat. Namun semakin tinggi kadar 

karatnya, maka akan semakin mahal harganya. Begitu juga dengan kadar keyakinan tersebut 

di dalam dunia kerja. Semakin tinggi kadar keyakinan dan pemaknaan ibadah di dalam 

kehidupan, maka akan semakin memberikan warna dalam kehidupan kita. “…. 

Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling 

taqwa diantara kamu…” (al-Hujurat: 13) 

Namun kadar ke-ilahiyah-an dan keimanan kita juga bisa bertambah dan berkurang, 

karena “Iman itu kadang naik kadang turun, maka perbaharuilah iman kalian dengan La 

Ilaha Illallah” (HR. Ibn Hibban). Turun naiknya iman juga bejalan seiring dengan realitas 

bahwa “Manusia adalah tempat salah dan lupa” (Pepatah Arab). “Setiap anak Adam 

adalah sering berbuat salah, Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang 

bertaubat” (HR. Tirmidzi). Hal ini kurasakan karena aku masih melakukan berbagai 

penyimpangan baik disengaja maupun tidak, melalui tutur kata dan perbuatan, yang 

bertujuan untuk melindungi eksistensiku dan eksistensi orang lain yang berada di wilayah 

tanggung jawabku. Walaupun tujuannya baik, namun karena caranya yang salah, tentu akan 

menimbulkan implikasi yang harus kutanggung dan kurasakan. Implikasinya adalah 

ketidaktenangan batin karena perbuatan tersebut melawan hati nurani.  

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah mengatakan bahwa: “Barangsiapa menghendaki 

kejernihan hatinya, hendaknya dia lebih mengutamakan Allah atas syahwatnya”, lagi-lagi 

benturan nilai ke-ilahiyah-an di dalam segala tindak laku kerja manusia sehari-hari. Cobaan 

sejati untuk meng-internalisasi-kan nilai ilahiyah dalam proses kerja, dalam semua aktivitas 

sosial, dalam segala bentuk interaksi, adalah tantangan hakiki manusia untuk membuktikan 



nilai sejati peng-hambaan nya kepada Tuhan. How strong you are… Wajar jika Allah dan 

Rasul-Nya menggambarkan hidup manusia di dunia sebagai ujian. “Apakah manusia itu 

mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: kami telah beriman, sedang mereka 

tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan 

Sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta” (Al-Ankabut: 2-3).  

Keyakinan tersebut memotivasi ku bahwa memperjuangkan hidup sesuai dengan 

amanah manusia sebagai khalifatullah adalah ibadah. Nilai-nilai peng-hamba-an mahluk 

terletak pada pengendalian ego dan sifat manusia lainnya dalam kehidupan sehari-hari, 

sehingga manusia bisa menjadi khalifah sejati di muka bumi, dengan semua peran yang 

diembannya. Dan hal ini berat, sehingga Rasulullah saw. menggolongkan jihad nya sebagai 

jihad yang utama. “Jihad yang paling utama adalah seseorang berjihad (berjuang) melawan 

dirinya dan hawa nafsunya” (HR. Ibn Najah). 

Benturan-benturan yang terjadi di dalam dunia kerjaku tentu menimbulkan rasa lelah 

dan kecewa. Saat lelah dan kecewa yang mendera, saat itu aku berusaha berdamai dengan 

realitas bahwa manusia itu sangatlah lemah. “Allah hendak memberikan keringanan 

kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah” (An-Nisa: 28). Ada quote yang 

kusenangi bahwa “Semuanya butuh proses, karena di setiap proses ada pembelajaran. Jika 

dipercepat, Allah ingin kita bersyukur, Jika diperlambat, Allah ingin kita bersabar”. Apapun 

bentuk ujian dan tantangan yang dihadapi manusia, adalah bentuk kasih sayang Allah untuk 

memanusiakan Hamba-Nya. Saat kita terjatuh pada kesalahan dan khilaf, maka yakinlah 

bahwa kasih sayang Allah lebih besar dari semua itu, berdamailah dengan diri, dan kembali 

menatap hidup dengan mengharapkan kasih-Nya, ampunan-Nya, dan kekuatann-Nya. 

“Wahai Rabb yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku pada agama-Mu.” (HR. at-

Tirmidzi, Ahmad, dan al-Hakim). 

 

C. Closing 

Pemaknaan nilai-nilai kehidupan di atas yang kupelajari melalui keseharianku 

sebagai seorang pustakawan. Realitas yang kuyakini kemudian kujadikan tuntunan untuk 

memaknai aktivitasku di dunia kerja. Tentu saja proses belajar masih terus kulakukan, untuk 

memperoleh pemaknaan yang lebih kaffah. Yang jelas, jangan sampai rutinitas keseharian 



yang kulakukan hanya memberikan pemaknaan yang tidak seimbang sehingga terdapat pen-

dikotomi-an antara urusan dunia dan urusan akhirat. Karena menurutku pendapat ini keliru.  

Untuk menggapai keselamatan dan kebahagiaan di akhirat, seperti yang diidam-

idamkan oleh semua orang, manusia membutuhkan dunia. Seperti kata Sayyidina Utsman 

bin Affan ra: “Sesungguhnya Allah memberikan dunia bagi kalian hanyalah untuk mencari 

akhirat dan tidak memberikan dunia untuk kalian agar kalian cenderung (cinta) padanya.” 

(al-Bidayah wa an-Nihayah: 7/241).   

Namun bagaimana seorang hamba memaknai eksistensi dirinya di dunia, akan 

menentukan bagaimana dia bisa menyikapi segala suatu di hadapannya. Namun saat 

kebingungan itu melanda, berpalinglah kepada Allah. Dan Dia mendapatimu sebagai 

seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk (Ad-Duha: 7). “… tetapi Allah 

memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya, dan Allah lebih mengetahui orang-

orang yang mau menerima petunjuk” (al-Qashash: 56). Semoga kita termasuk kepada 

golongan orang-orang yang diberi petunjuk… 

 

D. End Note 

Alhamdulillah, My first reflection…. Semoga tidak mengecewakan… Mohon 

koreksiannya untuk perbaikan  menuju kesempurnaan.  Wassalam. 

 

 


