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Assalaamu’alaikum warahmatullah wabarakatuh. 
Alhamdulillah. Semua pujian hanya untuk Allah, 

Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam semoga tetap 
terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw 
beserta para sahabat, keluarga dan pengikutnya. 

Sahabatku, kehidupan manusia tidak lepas dari kerja dan 
usaha. Semua ini sudah menjadi sunnah bagi manusia. Allah 
bahkan menghargai hamba-hambanya yang bekerja dan berusaha 
dengan penghargaan yang tinggi. 

Kesulitan dalam usaha dan bekerja menjadi sebuah ujian 
bukti kecintaan kepada-Nya. Selain itu, dalam usaha bukan hanya 
hasil yang besar tapi juga keberkahan yang dijadikan Allah sebagai 
patokan. 

Dalam Suplemen Giving kali ini kami mengetengahkan 7 
Hal yang Berhubungan dengan Usaha dan Kerja Keras. Semoga bisa 
memberikan inspirasi dan hikmah bagi kita semua. Wallahu a’lam 
bish showab. 
Selamat mengambil hikmah. 
Wassalam
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Sahabatku, manusia tidak pernah 
lepas dari salah dan dosa. Dan memang 
Allah juga sudah menciptakan demikian 
adanya. Maka dari semenjak kau baligh 
hingga sekarang, mungkin sudah terlalu 
banyak dosa yang kau buat bila dihitung. 

Dan terkadang kau juga terlupa 
dosa-dosa mana yang sudah kau istghfar 
(mintakan ampun) dan mana yang belum. 
Kau pasti berharap agar nanti ketika 
menghadap Allah, kau berada dalam 
keadaan yang terbaik. 

Tapi Allah Maha Luas Ampunannya. 
Meski manusia datang dengan dosa seluas 
langit dan bumi, ampunan-Nya pastilah 
jauh lebih luas dari itu. 

Dan dari salah satu cara Allah 
memberikan ampunan adalah dengan kau 
mencari nafkah. Sesungguhnya di antara 
dosa-dosa ada yang tidak bisa dihapus 
(ditebus) dengan pahala shalat, sedekah 
atau haji namun hanya dapat ditebus 
dengan kesusah-payahan dalam mencari 
nafkah. (HR. Ath-Thabrani)

Sahabatku, tidak ada yang 
mengatakan perjuangan seseorang untuk 
mencari nafkah itu mudah. Baik ketika ia 
telah berkeluarga atau belum. Semua pasti 
membutuhkan kerja keras. Terkadang tidak 
terasa banyak waktu yang telah tersita. 

Namun Allah sungguh Maha 
Bijaksana, di antara hiruk pikuk usaha kita 
untuk mencari nafkah, ternyata susahnya 
mencari nafkah menjadi salah satu cara 
Allah memberikan ampunan atas dosa-
dosa yang telah kita perbuat. 

Maka janganlah engkau berkecil 
hati bila kau mendapati pekerjaanmu sulit. 
Jangan kau mengeluh bila lingkungan 
kerjamu tidak nyaman, atasanmu selalu 
meminta ini dan itu, atau teman kerjamu 
yang sering tidak bisa kau ajak kerjasama. 

Bisa jadi kesulitan, susah payahmu 
itu adalah sebuah cara yang diberikan 
Allah agar dosa-dosa yang kau lakukan 
dulu itu diampunkan oleh-Nya. 

Tiada seorang mukmin ditimpa rasa 
sakit, kelelahan (kepayahan), diserang 
penyakit atau kesedihan (kesusahan) 
sampai pun duri yang menusuk (tubuhnya) 
kecuali dengan itu Allah menghapus dosa-
dosanya. (HR. Bukhari)

Bergembiralah sahabat, jangan 
bersedih. Karena sesungguhnya Allah 
mencintaiMu. Ia ingin agar nanti ketika 
menghadapNya, kau datang dalam 
keadaan dosa-dosa yang hilang dari 
dirimu. 

Barangsiapa diuji lalu bersabar, 
diberi lalu bersyukur, dizalimi lalu 
memaafkan dan menzalimi lalu 
beristighfar maka bagi mereka 
keselamatan dan mereka tergolong orang-
orang yang memperoleh hidayah. (HR. Al-
Baihaqi)

Ah, indahnya Islam ini sahabatku, 
semuanya menjadi kebaikan. Bila ia diuji 
maka ujian itu juga menjadi kebaikan 
dengan sabar. Dan bila ia diberi nikmat 
maka nikmat itu juga menjadi kebaikan 
dengan kesyukuran. 

Wallahu a’lam 
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berkah, bisa jadi ia malah mendatangkan 
banyak permasalahan dalam hidupmu. Kau 
mungkin merasa telah mendapatkan 
keuntungan yang besar, tapi entah 
mengapa seakan semua uang itu senantiasa 
tidak pernah bisa mencukupi 
kebutuhanmu. Yang sering kau rasakan 
adalah kekurangan dan kekurangan. 

Mungkinkah keberkahan itu mulai 
hilang dari dirimu sahabatku? Dan 
sebenarnya Rasulullah sudah memberikan 
langkah antisipasinya kepadamu, agar 
keberkahan itu tetap tercurah kepadamu. 

Rasulullah, memintamu untuk 
selalu jujur dalam jual beli yang kau 
lakukan. Bila memang produk yang kau jual 
ada yang cacat, ungkapkan kepada 
pembelimu bahwa produkmu memiliki 
cacat. 

Dan bila memang memiliki 
keunggulan sampaikan keunggulannya 
tanpa harus berlebih-lebihan apalagi hingga 
menjelek-jelekkan produk yang lain. 
Dengan begitu, pembeli akan merasa aman 
dan tidak merasa tertipu. 

Bagaimana dengan karyawan atau 
pegawai? Sama saja sebenarnya, karena 
prosesnya adalah proses yang sama hanya 
saja yang dijual adalah keahlian dan kerja 
kerasnya. 

Maka bila seorang karyawan tidak 
melakukan tugasnya, namun mengatakan 
bahwa ia telah bekerja, maka sebenarnya 
dia telah berlaku tidak jujur. Dan bagaimana 
mungkin keberkahan itu bisa kau dapatkan 
bila kau tidak jujur dalam melaksanakan 
tugasmu. 

Wallahu a’lam 

Dari Nabi saw. beliau bersabda: 
Penjual dan pembeli memiliki hak pilih 
selama belum berpisah. Apabila mereka 
jujur dan mau menerangkan (keadaan 
barang), mereka akan mendapat berkah 
dalam jual beli mereka. Dan jika mereka 
bohong dan menutupi (cacat barang), akan 
dihapuskan keberkahan jual beli mereka. 
(HR. Muslim)

Barokah sendiri berarti ziyaadah fil 
khair, atau kebaikan demi kebaikan 
senantiasa bertambah dalam kehidupan 
kita. Dan ini adalah sesuatu yang penting 
sahabatku. 

Bisa jadi uang dan kekayaan yang 
kau miliki tidak seberapa, tapi bila uang dan 
kekayaan itu adalah kekayaan yang barokah 
atau berkah, ia akan senantiasa menjadi 
kebaikan yang senantiasa bertambah dalam 
kehidupanmu. 

Bila ia menjadi penebus kebutuhan 
makanan yang kau dan keluargamu makan 
tiap harinya, muncul banyak kebaikan dari 
makanan yang mereka makan. 

Istrimu semakin taat, anak-anak 
senantiasa dalam keadaan yang lucu dan 
tidak rewel. Makanan itu juga bisa jadi 
membuat kita terhindar dari penyakit yang 
menggejala di lingkungan kita. 

 Itulah barokah, ia menjadi 
kebaikan yang membuat kebaikan lain 
datang kepada kita. Maka keberkahan inilah 
yang sebaiknya menjadi tujuan kita dalam 
mencari rizki Allah bukan hanya besaran 
uang. 

Karena meski besar, bila tidak 
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Sahabatku, yang namanya 
wirausaha itu sangat jauh dari yang 
namanya kenyamanan. Tidak ada 
penghasilan rutin sebagaimana yang 
dialami oleh pegawai di perusahaan. Dan 
inilah yang sering menjadi ujian. 

Memang wirausaha itu senantiasa 
identik dengan ujian. Belum layak rasanya 
menjadi seorang wira usaha bila belum 
mendapatkan ujian. Banyak cerita 
pengusaha yang dimulai dari jungkir balik. 

Tapi tahukah kau sahabat, bahwa 
ujian yang jungkir balik, stres dan 
kepenatan yang melanda itu juga pertanda 
bahwa Allah menyayangi diri kita. 

Besarnya pahala sesuai dengan 
besarnya ujian dan cobaan. Sesungguhnya 
Allah 'Azza wajalla bila menyenangi suatu 
kaum Allah menguji mereka. Barangsiapa 
bersabar maka baginya manfaat 
kesabarannya dan barangsiapa murka 
maka baginya murka Allah. (HR. Tirmidzi)

Maka ujian itu sebenarnya identik 
dengan kasih sayang dari Allah. Itulah 
bukti bahwa Allah menyenangi kita. Ia 
ingin agar kita belajar dengan ujian itu 
sehingga tingkat keimanan, pengetahuan 
dan keahlian kita meningkat. Dan dengan 
itu kita akan pantas mendapatkan karunia-
Nya yang lebih besar. 

Tapi ujian itu bisa menjadi sangat 
berharga bila kau bersabar dalam 
menghadapinya. Bukan berarti ketika ujian 

itu datang tapi kita tidak melakukan 
apapun, tapi kita berusaha dengan 
semaksimal mungkin untuk menyelesaikan 
masalah atau ujian tersebut. 

Karena dengan kita berpusing-
pusing dan bercapek-capek itulah mungkin 
juga menjadi cara Allah menghapuskan 
dosa-dosa yang dulu pernah kita lakukan 
tapi sudah terlupakan. Maka 
bergembiralah dengan ujian dan masalah, 
karena ia menjadi peluntur dosa-dosa kita. 

Tiada seorang mukmin ditimpa 
rasa sakit, kelelahan (kepayahan), diserang 
penyakit atau kesedihan (kesusahan) 
sampai pun duri yang menusuk (tubuhnya) 
kecuali dengan itu Allah menghapus dosa-
dosanya. (HR. Bukhari)

Meskipun demikian, ujian itu tetap 
menjadi ujian, dan lumrahnya ujian, ia 
memiliki tingkat kesulitan yang menguji 
kemampuan yang diuji. Maka selalu saja 
akan ada yang mengalami kegagalan. 

Ada saja yang kecewa dan marah 
kepada Allah. Kau mungkin bertanya, 
“Mengapa? Mengapa harus aku yang Kau 
uji ya Allah? Apa salah dan dosaku?” 
Padahal bisa jadi ujian ini adalah cara Allah 
menjawab doa-doamu. 

Kau mungkin meminta kepadaNya 
keluasan rizki, kelapangan hati, dan 
kenikmatan iman. Mungkin juga kau 
meminta surga dan kehidupan akhirat yang 
penuh dengan kebaikan. Maka bila Allah 
ingin kau mendapatkannya, muncullah 
ujian itu, agar kau meraih doa-doa yang 
kau panjatkan. 

Masihkah kau resah dengan ujian?
Wallahu a’lam 
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Manakah menurutmu sedekah yang 
ganjarannya paling besar sahabatku? 

 1. Sedekah untuk jihad fi sabilillah
 2. Sedekah untuk memerdekan seorang 

budak 
 3. Sedekah kepada orang miskin atau 
 4. Sedekah kepada keluarga (nafkah) 

Banyak yang menduga adalah 
sedekah untuk jihad fi sabilillah. Kenapa? 
karena jihad fi sabilillah tidak ada 
ganjarannya kecuali surga. Jadi pastilah 
amal shalih yang mendukungnya juga 
mendapatkan pahala yang terbesar. 

Tapi itu adalah tebakan manusia. 
Rasulullah pernah menjelaskan hal ini. Dari 
Abu Hurairah r.a., katanya: "Rasulullah 
s.a.w. bersabda: "Sebuah dinar yang 
engkau belanjakan untuk perjuangan 
fisabilillah, sebuah dinar yang engkau 
belanjakan untuk seorang hamba sahaya -
lalu dapat segera merdeka-, sebuah dinar 
yang engkau sedekahkan kepada seorang 
miskin dan sebuah dinar yang engkau 
nafkahkan kepada keluargamu, maka 
yang terbesar pahalanya ialah yang 
engkau nafkahkan kepada keluargamu 
itu." (Riwayat Muslim)

Sungguh tidak terbayangkan, 
bahwa sedekah yang pahalanya paling 
besar adalah sedekah atau memberikan 
nafkah kepada keluarga. 

Apa artinya? Tanggung jawab yang 
paling inti adalah tanggung jawab kepada 
orang-orang yang menjadi tanggung jawab 
kita. Untuk jihad fi sabilillah, bila kita tidak 
berinfaq, Insya Allah tetap akan ada orang 

lain yang mendanainya. 
Begitu juga dengan hamba sahaya, 

dan orang yang miskin. Bila bukan kita, 
insya Allah masih ada orang lain yang akan 
menyantuni mereka dan memberikan 
nafkah kepada mereka. 

Tapi keluarga kita, bila kita sendiri 
tidak memberikan nafkah kepada mereka, 
siapa lagi yang bertanggung jawab. Maka 
inilah yang pertama yang harus kau 
penuhi. Kebutuhan diri dan keluargamu. 

Sesungguhnya inilah cara Islam 
untuk membuat keluarga berdaya dan 
mandiri. Karena memang dari keluarga 
yang berdaya dan mandiri sajalah yang 
mampu memberikan teladan sehingga 
muncul masyarakat yang juga berdaya dan 
mandiri. 

Tidak lantas bersembunyi di balik 
kebutuhan dan amal kebaikan lain yang 
sifatnya lebih tersier. Yang kalaupun kita 
belum sanggup melaksanakannya, insya 
Allah akan ada orang lain yang 
melaksanakannya. 

Maka, lihatlah kembali kondisi diri 
dan keluargamu sahabatku, apakah kau 
telah menjalankan kewajiban menafkahi 
keluargamu? Segeralah membuatnya 
menjadi yang utama. 

Dan karena yang terbesar adalah 
menafkahi keluarga, maka bukankah 
membantu orang lain agar bisa menafkahi 
keluarganya juga mendapatkan pahala 
yang terbesar? Maka tunggu apa lagi. 

Bersegeralah mendapatkan 
kemuliaan besar dengan membantu 
keluarga lain agar bisa berdaya dan 
mandiri. 

Wallahu a’lam 
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Surabaya, 14 Februari 2013 – XL dan PKPU Surabaya mengadakan 
pelayanan kesehatan gratis yang lebih dikenal dengan sebutan Prosmiling (Program 
Kesehatan Masyarakat Keliling). 

Acara ini berlokasi di Kelurahan Embong Kaliasin tepatnya di Area Keputran 
Panjunan yang juga pernah merasakan program PKPU Surabaya lain seperti beasiswa 
dan santunan bagi janda dan yatim. 

Alasan mengapa daerah ini dijadikan lokasi Prosmiling adalah karena 
banyaknya warga miskin di sini. Pemukiman penduduk yang padat juga semakin 
menyulitkan warga untuk mendapatkan kualitas lingkungan yang sehat. 

Memang sudah ada program bantuan dari Pemerintah, tapi karena sebagian 
warga tidak memiliki KK, sehingga mereka juga tidak bisa mendapatkan fasilitas 
kesehatan yang disediakan oleh pemerintah. 

“Memang tujuan kami dari CSR ini membantu pemerintah menciptakan 
kondisi lingkungan yang sehat.” Itulah yang 
disampaikan oleh Bapak Adi Yuharman selaku GM 
Finance Management Service XL East Region. 

Program ini sendiri telah melayani 162 pasien 
yang datang memeriksakan dirinya dan mendapatkan 
pelayanan kesehatan gratis. Semoga Prosmiling ini 
bisa memberikan perbaikan kondisi kesehatan bagi 
warga yang membutuhkan. 

XL dan PKPU Surabaya Adakan 
Prosmiling di Keputran Panjunan 
XL dan PKPU Surabaya Adakan 
Prosmiling di Keputran Panjunan 
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Akses Air Bersih Bantuan dari HAI UEA dan PKPU
Bagimu, air mungkin bukan sesuatu yang istimewa. Tapi bagi mereka yang berada 

di dataran tinggi, air adalah sesuatu yang sangat berharga. Apalagi bila musim kemarau 
datang. Tidak jarang mereka harus berjalan jauh untuk mencarinya. 

Human Appeal International Uni Emirat Arab mengajak PKPU membantu 
masyarakat yang kurang mendapatkan akses ke air bersih dengan membuat sumur bagi 
mereka. 

Lokasi pelaksanaan ini sebanyak enam titik yang kesemuanya di Situbondo, rincian 
lokasinya adalah sebagai berikut: 

 1. Dusun Cangka desa Kedungdowo kec. Arjasa Kab Situbondo (dalam proses 
pengerjaan)

 2. Dusun Sawah desa Kedungdowo kec. Arjasa Kab Situbondo (dalam proses 
pengerjaan)

 3. RT 01 RW 02 Dusun Krajan desa Curah Cotok kec. Kapongan Kab Situbondo (telah 
siap digunakan)

 4. RT 02 RW 04 Dusun Wringin desa Curah Cotok kec. Kapongan Kab Situbondo (telah 
siap digunakan)

 5. RT 02 RW 04 Dusun Sumber Gayam desa Curah Cotok kec. Kapongan Kab Situbondo 
(telah siap digunakan)

 6. Dusun Sopet desa Sopet kec. Jangkar Kab Situbondo (dalam proses pengerjaan) 

Kenapa hanya di Situbondo? Karena setelah kami survey ke lapangan, dari sekian 
banyak daerah yang rawan kekeringan, Situbondo-lah 
yang telah siap melaksanakannya. 

Semoga bantuan yang kami berikan dengan 
dukungan dari HAI UEA ini bisa memberikan manfaat 
yang besar bagi masyarakat. 
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Lebih dari 5.000 hektar sawah terendam dan terancam gagal panen Akibat bajir di 
Bojonegoro Februari lalu. Kerugian dengan ditambah kerusakan di bagian lainnya ditaksir 
mencapai hampir Rp 5 milyar. 

Tidak hanya di Bojonegoro, tetangganya, Tuban juga mengalami hal yang sama. 
Banjir juga menerjang sebagian wilayah Tuban yang dilewati oleh sungai Bengawan Solo. 

Kini banjir memang telah surut. Namun permasalahan belum selesai, masih banyak 
yang muncul terutama masalah kesehatan. Serangan nyamuk dan kebersihan yang kurang 
terjaga saat banjir bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. 

Berikut ini adalah aktivitas PKPU Surabaya meringankan beban mereka yang 
tertimpa musibah berupa banjir di Bojonegoro dan Tuban: 

 1. 19 Februari 2013, PKPU Surabaya membagikan makanan siap saji dan mie instan 
kepada 100 orang di desa Piyak kecamatan Kanor Bojonegoro.  

 2. 20 Februari 2013, PKPU Surabaya membagikan mie instan dan obat nyamuk 
bakar kepada 400 orang di dusun Sukosari desa Glagahsari kecamatan Sooko 
Tuban.

 3. 26 Februari 2013, PKPU Surabaya melakukan aksi pengobatan gratis di desa 
Banjarsari kec. Trucuk Bojonegoro. Sebanyak 60 pasien korban banjir yang 
memeriksakan kesehatannya. 

 4. 26 Februari 2013, PKPU Surabaya kembali membagikan mie instan, sarden dan 
kecap kepada 252 orang di desa Ngadirejo kecamatan Rengel Tuban.

 5. 28 Februari 2013, PKPU Surabaya melakukan aksi pengobatan gratis di desa 
Glagahsari kec. Sooko Tuban. Sebanyak 176 pasien korban banjir yang 
memeriksakan kesehatannya.Keluhan terbanyak adalah gatal-gatal dan ISPA.

Aksi Peduli PKPU Surabaya 
di Banjir Bojonegoro 

dan Tuban Februari 2013

Aksi Peduli PKPU Surabaya 
di Banjir Bojonegoro 

dan Tuban Februari 2013
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“Kalau hanya sekedar foto dan survey, sudah banyak yang datang.” Kata-kata 
bernada sinis ini keluar saat petugas PKPU Surabaya melakukan survey. Memang bagi Bu 
Sholichah seakan semua lembaga yang datang itu menjanjikan. 

“Setelah semua difoto dan disurvey, sampai sekarang pun tidak ada kejelasan 
bantuan apa yang mau disampaikan.” Lanjut beliau kepada tim program PKPU Surabaya 
saat mensosialisasikan Program Pendampingan. 

Rabu, 13 Februari 2013, PKPU Surabaya mengadakan sosialisasi program 
pendampingan Kelompok Usaha Bersama Kerupuk Puli. Tempatnya di Dusun Tambak 
Bulak, Desa Tambak Rejo, Kec. Waru, Sidoarjo. 

Usaha kerupuk puli ini sendiri sebenarnya telah berdiri sejak lama. Usaha yang 
ditekuni oleh 6 orang bersaudara ini terbukti bisa membantu warga yang berada di 
sekitarnya. 

Namun pengaturan atau manajemennya masih terkesan “apa adanya”. Selain itu 
proses produksi belum bisa besar karena ada kendala modal dan belum dimilikinya PIRT. 

Harapan Pertamina DPPU Juanda selaku donor program pendampingan, 
mengharapkan agar PKPU Surabaya bisa membantu mereka membesarkan usaha 
kerupuk Puli ini.

Dan kekhawatiran Bu Sholichah dan teman-teman di awal ternyata tidak terbukti, 
PKPU Surabaya dan Pertamina DPPU Juanda ternyata benar-benar memberikan bantuan 
yang berharga. Dan salah satu bentuknya adalah dibentuknya pengurus kelompok usaha 
kerupuk puli. 

Semoga program ini bisa menjadi jalan bagi banyak warga merasakan manfaat 
usaha kerupuk puli ini.  

Pertamina DPPU Juanda – PKPU Surabaya 
Dampingi Usaha Kerupuk Puli 
Pertamina DPPU Juanda – PKPU Surabaya 
Dampingi Usaha Kerupuk Puli 
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Sahabatku, siapakah orang yang 
layak disebut kaya? Apakah yang memiliki 
kekayaan milyaran atau trilyunan yang 
layak disebut kaya? Atau bila ia memiliki 
jutaan hektar tanah atau bahkan pulau 
baru layak disebut kaya? 

Tiap tahun bahkan ada 
penghitungan kekayaan sehingga bisa 
diketahui siapa yang terkaya di dunia. Tapi 
benarkah sang penghuni daftar tersebut 
benar-benar kaya? 

Begitu juga dengan miskin. 
Siapakah yang layak disebut sebagai 
miskin? Apakah dia yang memiliki 
penghasilan kurang dari Rp 10.000 yang 
layak disebut sebagai miskin? 

Sensus dan pendataan tiap tahun 
dilakukan untuk mengetahui berapa 
persenkah dari jumlah penduduk suatu 
negara yang layak disebut sebagai orang 
miskin? Jumlah dari satu negara ke negara 
lain pun bervariasi. 

Rasulullah saw memberikan 
sebuah definisi yang indah sekaligus 
sempurna tentang kaya dan miskin. Dari 
definisi yang beliau sampaikanlah kau bisa 
mengetahui di sisi manakah sebenarnya 
dirimu, apakah orang yang miskin atau 
kaya? 

Dari Abu Hurairah r.a. pula 
bahwasanya Nabi s.a.w. bersabda: "Tangan 
diatas itu lebih baik dari tangan dibawah -
yakni yang memberi lebih baik daripada 

yang diberi-. Dan mulailah dahulu dengan 
orang yang menjadi keluargamu. Sebaik-
baik sedekah ialah yang diberikan di luar 
keperluan -yakni bahwa dirinya sendiri 
sudah cukup untuk kepentingannya dan 
kepentingan keluarganya-. Barangsiapa 
yang menahan diri -tidak sampai 
meminta sekalipun miskin-, maka Allah 
akan mencukupkan kebutuhannya dan 
barangsiapa yang merasa kaya -merasa 
cukup dengan apa yang ada di sisinya-, 
maka Allah akan membuatnya kaya -
cukup dari segala keperluannya-." 
(Riwayat Bukhari)

Berdasarkan hadits di atas, 
siapakah sebenarnya orang yang kaya? 
Orang kaya adalah orang yang merasa 
cukup dengan apa yang ada di sisinya. 
Orang yang senantiasa bersyukur dengan 
apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. 

Lalu siapakah orang yang miskin? 
Maka berlawanan dengan pengertian di 
atas, orang yang miskin adalah orang yang 
tidak merasa cukup. Ia selalu merasa 
kurang. Seberapapun jumlah yang ia 
terima, nikmat apapun yang ia dapatkan 
tidak mampu membuatnya bersyukur. 
Itulah orang miskin. 

Di satu sisi ada orang yang tidak 
bisa hidup bila tidak ada fasilitas yang 
membantunya. Di sisi lain ada yang bisa 
bertahan dengan apa yang ia punya. Maka 
siapakah dirimu? Si miskin atau Si kaya? 

Wallahu a’lam 
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Fokus. Kata ini sudah menjadi 
berbagai macam topik diskusi, training, 
pemecahan masalah. Dan memang betul 
fokus inilah yang sering membuat orang 
menjadi sukses.  

Ada dua alasan besar mengapa 
kau juga harus fokus dalam berbisnis 
sahabatku. Yang pertama adalah karena 
sumberdayamu terbatas sedangkan 
kebutuhan manusia sangat banyak. 

Dalam satu hari kau memiliki 
waktu yang sama dengan orang lain. 
Sementara itu, kebutuhan manusia sangat 
beragam. Maka kau harus memilih di 
antara sekian banyak kebutuhan manusia, 
yang mana yang kau pilih sebagai 
usahamu.

Bila kau tidak memilih, maka 
sama saja kau membunuh dirimu sendiri. 
Karena mustahil seorang diri kau bisa 
melayani seluruh kebutuhan manusia. 

Yang kedua, adalah karena orang 
lain membutuhkan expert atau ahli. Kau 
sendiri ketika kau sedang berencana 
membeli laptop atau perangkat elektronik 
sedangkan penyedia perangkat ini sangat 
beragam. Maka pastilah kau ingin 
mendapatkan dari produsen yang sangat 
ahli dalam produksi laptop. 

Karena bila tidak, yang kau 
khawatirkan akan muncul banyak keluhan 
dan kerusakan setelah kau membeli 
produk yang tidak berasal dari produsen 
yang ahli. 

Maka begitu pula dengan 

usahamu sahabat, jadikanlah usahamu itu 
sebuah usaha yang memang kau ahli di 
dalamnya. Sehingga kau bisa memberikan 
jaminan bahwa pelayanan dan produk 
yang kau berikan kepada pelanggan adalah 
yang terbaik yang bisa mereka jumpai. 

Dan nyatanya, Islam juga 
menganjurkan untuk fokus dalam hal 
pekerjaan atau usaha. “Apabila dibukakan 
bagi seseorang pintu rezeki maka 
hendaklah dia melestarikannya.” (HR. Al-
Baihaqi)

Maksud dari hadits itu adalah 
apabila seseorang sudah membuka sebuah 
usaha atau bekerja dalam sebuah bidang 
tertentu, sebaiknya ia berkonsentrasi di 
sana. 

Karena bila ia kemudian 
berpindah dari satu bidang ke bidang yang 
lain dikhawatirkan, pintu rezeki yang telah 
dibukakan di bidang tersebut malah 
terganggu. Alasannya karena ia disibukkan 
oleh kegiatan lain yang ia lakukan. 

Sungguh sebuah kerugian 
sahabatku, bila ternyata Allah telah 
membukakan pintu rezekinya dalam 
sebuah bidang. Tapi malah kita 
menyibukkan diri di bidang lain. 

Maka tetaplah fokus sahabatku 
dalam bidang usaha yang kau lakukan. 
Karena bisa jadi pintu rezeki itu telah 
terbuka dan telah siap mendatangkan 
rezeki yang kau idam-idamkan. 

Wallahu a’lam  
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Fokus Soal BisnisFokus Soal Bisnis
Islam juga Bicara Islam juga Bicara 
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Sahabatku, di antara sekian banyak 
ilmu yang kau butuhkan untuk 
berwirausaha janganlah kau melupakan 
ilmu sedekah. Karena ilmu ini akan sangat 
bermanfaat bagimu untuk menjalankan 
usahamu. 

Ilmu sedekah ini mungkin tidak 
diajarkan di sekolah atau perguruan tinggi. 
Ia diajarkan dalam wahyu Allah, ucapan 
Rasulullah dan pengamalan sehari-hari. 
Betul sahabatku, kita akan dan pasti 
menemukan sebuah ilmu dan kisah betapa 
pentingnya ilmu sedekah ini. 

Dalam ilmu sedekah ini, ada 3 hal 
yang harus kau kuasai. 

 1. Niat yang ikhlas 
 2. Sedekah tidak mengurangi harta 
 3. Sedekah sesuai dengan kemampuan

Yang pertama adalah niat yang 
ikhlas. Ikhlas ini bukan berarti kau tidak 
mengharapkan apa-apa dari amal 
sedekahmu. Tapi ikhlas ialah kau 
bersedekah dan melakukan ibadah-ibadah 
lain karena ingin mengharap balasan dari 
Allah semata. 

Kau boleh mengharapkan balasan, 
tapi hanya kepada Allah bukan kepada yang 
lainnya, apalagi mengharapkan kepada 
orang yang telah kau beri sedekah. Ini 
adalah dasar pertama, karena tanpa niat 
ikhlas, sedekahmu tidak akan diterima-Nya. 

Yang kedua adalah bahwa 
sedekahmu tidak mengurangi hartamu. 
Karena Allah sendiri telah berjanji bahwa Ia 
akan mengganti orang yang bersedekah. 
Dan bukankah janji Allah itu adalah janji 
yang pasti ditepati-Nya? 

Dari Abu Hurairah r.a. pula 
bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda: 
"Allah Ta'ala berfirman -dalam hadits 

Qudsi-: "Belanjakanlah -hartamu-, pasti 
engkau diberi nafkah -harta oleh Tuhan-." 
(Muttafaq 'alaih)

Dan ajaibnya, ketika Allah 
mengganti sedekahmu, pahala sedekahmu 
tetap berkembang. Bukankah ini sebuah 
investasi yang paling menguntungkan yang 
pernah kau dapati di dunia? 

Dan yang ketiga adalah bahwa Allah 
tidak mengharapkan hamba-Nya berbuat di 
luar kemampuannya. Maka begitu pula 
dalam sedekah, semuanya ada tingkatan. 
Yang terkaya tentu sedekahnya beda 
dengan yang miskin. 

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 
'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi 
wa Sallam bersabda: "Bersedekahlah." Lalu 
seorang laki-laki berkata: Wahai Rasulullah, 
aku mempunyai satu dinar? Beliau 
bersabda: "Bersedekahlah pada dirimu 
sendiri." Orang itu berkata: Aku mempunyai 
yang lain. Beliau bersabda: "Sedekahkan 
untuk anakmu." Orang itu berkata: Aku 
masih mempunyai yang lain. Beliau 
bersabda: "Sedekahkan untuk istrimu." 
Orang itu berkata: Aku masih punya yang 
lain. Beliau bersabda: "Sedekahkan untuk 
pembantumu." Orang itu berkata lagi: Aku 
masih mempunyai yang lain. Beliau 
bersabda: "Kamu lebih mengetahui 
penggunaannya." Riwayat Abu Dawud dan 
Nasa'i. 

Wallahu a’lam 
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