
Bangsa Pekerja dan Jihad

“Seorang yang membawa tali (pada pagi hari)
berangkat mencari dan mengerjakan kayu bakar ke bukit-
bukit, lalu menjualnya, memakannya, dan
menyedekahkannya lebih baik dari pada hidup meminta-
minta kepada manusia lainnya”. Hadist Nabi Muhammad
SAW, seperti yang diriwayatkan Bukhari Muslim, dan
Nasai dari Zubair bin Awwam. Mengingatkan kepada
kita bahwa bekerja dengan keras, apapun hasilnya, jauh
lebih baik dari meminta-minta. Hal itu sekaligus dapat
menjadi acuan bagi kita dalam mensikapi kecenderungan
maraknya peminta-minta di pinggir jalan di masa bulan
ramadhan apalagi menjelang hari raya Iedul Fitri.

Masyarakat dengan semakin sulitnya kehidupan, krisis ekonomi yang melanda
sektor formal, ditambah dengan bencana alam yang beruntun; menyebabkan kian tersudut
pada suatu keadaan untuk berpikir dan bertindak pendek dan pragmatis. Sementara
kebijakan pemerintah yang dapat mereka saksikan, seperti BLT, juga berisifat pragmatis
dan melegalkan tangan di bawah.

Bulan ramadhan penuh magfirah seperti saat ini adalah bulan yang baik untuk
bersidekah. Berbagi kebahagian dan perduli kepada kelompok yang kurang beruntung
merupakan bagian penting dari puasa kita. Sehingga kerap digunakan oleh orang yang
berada untuk bersidekah mengharap ridho Allah SWT. Namun dalam pelaksanaan juga
kadang-kadang ada yang berlebihan. Mengantri dari pagi buta di tempat yang sempit,
menyebabkan kaum muzaki tidak segan untuk saling berdesak-desakan, saling sikut, dan
tidak memperdulikan nilai kemanusiannya lagi demi memperoleh sepuluh atau dua puluh
ribu rupiah. Betul-betul menyedihkan Malahan sebagaimana tahun-tahun yang lalu,
kerap justru menimbulkan korban nyawa karena kepanasan dan terinjak-injak.

Terlepas motivasinya apa dalam bersidekah, ataupun program BLT
sesungguhnya. Terlepas pula baik ataupun tidak baiknya pengelolaan dalam
mendistribusikan sidekah. Yang jelas ada pembelajaran sistimatis untuk masyarakat
kecil, tentang betapa legalnya menjadi peminta-minta. Dengan demikian fenomena
pengemis bukan lagi semata kesulitan hidup tapi sudah menjadi sistem nilai untuk
mendapatkan rejeki dengan cara yang mudah, dan melupakan tuntunan rasul. Kita sudah
menjadi masyarakat berkarakter imperior

Budaya imperior ini yang membuat kita sering mempermasalahkan hal-hal yang
kurang substansial, tapi melupakan hal-hal yang lebih substansial. Tari pendet, angklung,
batik dipakai orang, kita teriak. Sementara asset ekonomi bangsa, melalui mekanisme
pasar bursa efek, sudah beralih tangan ke negara lain. Saaat ini, dominasi pemodal
internasional menguasai 85,4% konsesi pertambangan migas, 70% kepemilikan saham di
BEJ, dan 50% perbankan. Saya sama sekali tidak mengecilkan arti seni, ataupun budaya,
tapi dalam budaya itu, ada yang kita sebut dengan akulturisasi. Seni ini barang publik.
Akulturisasi itulah yang menyebabkan saat kita menggelarkan seni barongsay, atau
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wayang yang mengelarkan mahabarata; kita tidak usah minta ijin dulu ke negara dimana
asal budaya itu.

Penguasaan modal asing atas asset kitalah yang justru yang telah membawa
kesengasaraan bangsa ini berkepanjangan. Dan menyebabkan bangsa ini dilecehkan.
Bangsa yang warganegaranya bila bepergian keluar negeri selalu dicurigai oleh petugas.
Bangsa yang pandai membuat program belas kasihan kepada rakyatnya ketimbang
program menebar kail. Bangsa yang lebih memilih import ketimbang mengupayakan dan
mendahulukan produk dalam negerinya. Bangsa yang lebih memilih bekerja sebagai
peminta-minta ketimbang menjadi pekerja keras.

Bekerja Keras adalah Jihad

Merubah etos kerja pada dasarnya merubah mindset, dan itu membutuhkan
pemahaman bahwa bekerja adalah kodrat hidup, baik kehidupan spiritual, intelektual,
fisik biologis, maupun kehidupan individual dan sosial dalam berbagai bidang (al-Mulk:
2). Allah mencintai pekerjaan yang baik, . Al-Qur’an sebagai pedoman kerja kebaikan,
kerja ibadah, kerja taqwa atau amal shalih, memandang kerja sebagai kodrat hidup. Al-
Qur’an menegaskan bahwa hidup ini untuk ibadah (adz-Dzariat: 56). Maka, kerja
dengan sendirinya adalah ibadah, dan ibadah hanya dapat direalisasikan dengan kerja
dalam segala manifestasinya (al-Hajj: 77-78, al-Baqarah:177).

Kemudian bila kita mengartikan jihad adalah usaha kita untuk menghimpun
kekuatan dan melakukan yang terbaik bagi kehidupan kita dan senantiasa berjalan di
jalan Allah. Maka dapat dipastikan bekerja dengan keras dan baik itu adalah jihad yang
sesungguhnya. Menurut salah seorang alim, ruhul jihad menolak setiap bentuk
ketidakcermatan dalam memanajemen waktu yang begitu berharga; ketidakprofesionalan
dalam mengelola sumber daya yang demikian mahal. Dengan tegas pula, ia menolak
setiap perasaan dan sikap lemah, malas dan kurang serius, mengandalkan pada
kemampuan orang lain untuk menyelesaikan pekerjaan, lebih-lebih mencatut prestasi
orang lain sebagai hasil karyanya. Sebab, cara ini analog dengan memakan harta orang
lain secara batil (al Baqarah: 188 )

Bila pemahaman kerja keras adalah kodrat hidup, bila bekerja keras kita pahami
sebagai ibadah, dan lebih jauh dari pada itu, kerja keras adalah jihad; maka dengan
sendirinya harus diamalkan. Dan sama sekali kerja keras tidak ada kaitannya dengan
bentuk kekhawatiran untuk takut hidup miskin. Kemiskinan bukan untuk ditakuti tapi
wajib dihindari, karena islam sendiri menggariskan pentingnya umat yang kuat.

Islam menganjurkan bagi setiap mu’min senantiasa dalam kedaan kuat fisik,
jiwa, semangat, pikiran, ataupun harta. Kekuatan sebagai fadlilah (keutamaan) dapat
dipahami dari berbagai dalil al-Qur’an antara lain Q.S. 3 Ali Imran: 139; ataupun hadist
nabi yang diriwayatkan H.R. Muslim. Kekuatan yang akan memberi peluang terbukanya
kesempatan, dan dengan kekuatan itu pula setiap mu’min memiliki kebebasan untuk
memilih kesempatan yang ada. Menurut Islam manusia tidak diikat oleh takdir dalam arti
harfiah, setelah diberi kecakapan untuk memilih ia diberi kebebasan untuk mengambil
pilihannya. seperti yang tersirat dalam kandungan Al-Qur’an sebagai berikut:
“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga mereka merubah
diri mereka sendiri (Ar-Ra’d : 11). Wallahu alam bi sawab.
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