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BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ETOS KERJA, WAKTU,

LINGKUNGAN DAN ETIKA KERJA MENURUT QUR’ANI

A. Etos Kerja Secara Umum

Etos kerja secara umum, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata etos

artinya pandangan hidup dalam satu golongan secara khusus.12 Sedangkan

kata kerja, artinya perbuatan melakukan sesuatu kegiatan yang bertujuan

mendapatkan hasil.13 Manakala menurut Al-Ghazali dalam bukunya yang

bertajuk “Ihya-u ‘Ulumuddin”, pengertian etos (khuluk) adalah suatu sifat

yang tetap pada jiwa, yang dari padanya timbul perbuatan-perbuatan dengan

mudah dengan tidak membuntuh pemikiran.

Kamus Wikipedia menyebutkan bahwa etos berasal dari bahasa yunani;

akar katanya adalah “ethikos”, yang berarti moral atau menunjukkan karakter

moral.Dalam bahasa yunani kuno dan modern, etos punya arti sebagai

karakteristik, sikap, kepercayaan dan kebiasaan yang bersifat khusus tentang

seorang individu atau sekolompok manusia. Pada Webster’ s New World

Dictionary, 3rd Collage Edition, etos didefinisikan sebagai kecenderungan

atau karakter, sikap, kebiasaan, serta keyakinan yang berbeda dari individu

atau kelompok. Bahkan dapat dikatakan bahwa etos pada dasarnya adalah

tentang etika.

12 Y.S Amran Chaningo, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, ( Bandung : CV. Pustaka
Setia, 1997 ), hal. 187.

13 Ibid,.hal. 307.
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B. Etos Menurut Al-Qur’an

Dalam Al-Qur’an dikenal kata itqon yang berarti proses pekerjaan

yang sungguh-sungguh, akurat dan sempurna. (An-Naml : 88).










Artinya : Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di
tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. (Begitulah)
perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu;
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Etos kerja seorang muslim adalah semangat untuk menapaki jalan

lurus, dalam hal mengambil keputusan, para pemimpin harus

memegang amanah yang diberikan dalam melakukan sesuatu tugas

atau pekerjaan. Seperti mana yang kita ketahui, Islam sangat

mendorong orang-orang mukmin untuk bekerja keras, karena pada

hakikatnya, kehidupan di dunia ini merupakan kesempatan yang tidak

akan pernah terulang untuk berbuat kebajikan atau sesuatu yang

bermanfaat bagi orang lain.14

C. Kerja Menurut Al-Qur’an

kerja dalam pengertian luas adalah semua bentuk usaha yang

dilakukan manusia, baik dalam hal materi maupun non-materi,

intelektual atau fisik maupun hal-hal yang berkaitan dengan masalah

keduniawian atau keakhiratan.

KH. Toto Tasmara mendefinisikan makan dan bekerja bagi

seorang muslim adalah suatu upaya sungguh-sungguh dengan

14 Misbahul Munir, M.EI, Ajaran-Ajaran Ekonomi Rasulullah, (malang, uin-malang,
2007), hal. 107
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mengerahkan seluruh aset dan zikirnya untuk mengaktualisasikan atau

menampakkan arti dirinya sebagai hamba Allah yang menundukkan

dunia dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang

terbaik atau dengan kata lain dapat juga dikatakan bahwa dengan

bekerja manusia memanusiakan dirinya.15

Di dalam kaitan ini, Al-Qur’an banyak membicarakan tentang

akidah dan keimanan yang diikuti oleh ayat-ayat tentang kerja, pada

bagian lain ayat tentang kerja tersebut dikaitkan dengan masalah

kemaslahatan, terkadang dikaitkan juga dengan hukum dan pahala di

dunia dan di akhirat. Al-Qur’an juga mendeskripsikan kerja sebagai

suatu etika kerja positif dan negatif. Di dalam Al-Qur’an banyak kita

temui ayat tentang kerja seluruhnya berjumlah 602 kata,16 bentuknya :

1. Kita temukan 22 kata ‘amilu (bekerja) di antaranya di dalam surat

al-Baqarah: 62, an-Nahl: 97, dan al-Mukmin: 40.

2. Kata ‘amal (perbuatan) kita temui sebanyak 17 kali, di antaranya

surat Hud: 46, dan al-Fathir: 10.

3. Kata wa’amiluu (mereka telah mengerjakan) kita temui sebanyak

73 kali, diantaranya surat al-Ahqaf: 19 dan an-Nur: 55.

4. Kata Ta’malun dan Ya’malun seperti dalam surat  al-Ahqaf: 90,

Hud: 92.

5. Kita temukan sebanyak  330 kali kata a’maaluhum,  a’maalun,

a’maluka, ‘amaluhu, ‘amalikum, ‘amalahum, ‘aamul dan amullah.

Diantaranya dalam surat Hud: 15, al-Kahfi: 102, Yunus: 41,

Zumar: 65, Fathir: 8, dan at-Tur: 21.

6. Terdapat 27 kata ya’mal, ‘amiluun, ‘amilahu, ta’mal, a’malu

seperti dalam surat al-Zalzalah: 7, Yasin: 35, dan al-Ahzab: 31.

7. Disamping itu, banyak sekali ayat-ayat yang mengandung anjuran

dengan istilah seperti shana’a, yasna’un, siru fil ardhi ibtaghu

15 Toto Tasmara, Etos kerja Pribadi Muslim, (Yongyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf,
1994), h.12

16 Ahmad Abrar, S.Pd.I, M. Pd. I, Etos Kerja Dalam Islam, t.t
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fadhillah, istabiqul khoirot, misalnya ayat-ayat tentang perintah

berulang-ulang dan sebagainya.

Pengertian kerja dalam keterangan diatas, dalam Islam amatlah

luas, mencakup seluruh pengerahan potensi manusia. Adapun

pengertian kerja secara khusus adalah setiap potensi yang dikeluarkan

manusia untuk memenuhi tuntutan hidupnya berupa makanan,

pakaian, tempat tinggal dan peningkatan taraf hidup.

D. Waktu Menurut Al-Qur’an

Waktu amat penting dalam hidup manusia.Oleh itu, setiap Muslim

berkewajiban menjaga waktunya dengan penuh teliti supaya penggunaan

waktunya dapat mempertingkatkan prestasi keimanan, dan amalan dan

keislamannya.17

i) Menjaga Waktu

Tugas utama yang wajib dipikul oleh setiap Muslim ialah menjaga

waktunya. Waktu perlu diberi perhatian melebihi harta. Setiap detik

perjalanan waktu wajib diawasi oleh setiap muslim supaya dapat

dimanfaatkan untuk agama dan dunianya. Golongan Salaf terdahulu sangat

menjaga waktunya. Mereka sangat tahu menghargai waktu. Hinggakan Al-

Hassan Al-Basri di dalam satu ta’liknya berkata: “Saya lihat suatu kaum yang

sangat-sangat menjaga waktu hingga melebihi dari kamu menjaga wang

ringgit kamu itu”. 18

17Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Detik-detik Waktu Dalam Kehidupan Muslim. Diterjemahkan
dari buku aslinya yang berjudul “Alwaktu Fi Hayatil Muslim” oleh Al-Ustadh Kamaluddin
Mustapa (Selangor, Malaysia: 2001), 29

18Ibid, 29
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Lantaran itu, generasi para sahabat sangat berwaspada tentang

waktu.Setiap detik waktu mereka penuh dengan pengisian amal dan pekerjaan

yang berguna.Tidak sedikitpun waktu mereka dilepaskan dengan percuma.

Khalifah Umar Abdul Aziz pernah berkata:

“Sesungguhnya pertukaran malam dan siang adalah untuk kamu. Oleh itu,

bekerjalah di waktu siang dan malam”.19

Abdullah Bin Mas’ud juga telah berkata:

نَْدِمْي َعلَى یَْوٍم َغَربَْت َشْمُسھُ نَقََص فِْیِھ أََجلِى َولَْم یَِزْد فِْیِھ َما نَِدْمُت َعلَى َشْيٍء 
َعَملِيْ 

Artinya: “Belum pernah saya menyesal. Melainkan penyesalan saya di
setiap hari apabila terbenam matahari, semakin singkat umur
saya ini, sedangkan amalan saya takut-takut tidak bertambah”20

Dua petikan kata-kata yang diucapkan oleh tokoh-tokoh Islam yang

agung di atas menunjukkan bahwa betapa Islam sangat menekankan supaya

ummatnya senantiasa menjaga waktu yang telah dikurniakan oleh Allah

SWT.

ii) Pengisian waktu kosong

Nikmat kelapangan merupakan suatu nikmat yang ramai di antara

manusia yang lalai atau tidak tahu menghargai dan bersyukur di atas

nikmat tersebut. Rasulullah telah bersabda:

19 Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Detik-detik Waktu Dalam Kehidupan Muslim. Diterjemahkan
dari buku aslinya yang berjudul “Alwaktu Fi Hayatil Muslim” oleh Al-Ustadh Kamaluddin
Mustapa (Selangor, Malaysia: 2001), 30

20Ibid, 30
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ةُ َواْلفََراغُ نِْعَمتَاِن ِمْن نَِعِم هللاِ َمْغبُْوٌن فِْیِھَما َكثِْیٌر  حَّ ِمَن النَّاِس الصِّ

Artinya:“ Dua nikmat di antara nikmat-nikmat Allah yang kebanyakan
manusia kaburi mata melihatnya; iaitu waktu sihat dan waktu
lapang”21

Dimaksudkan dengan kelapangan waktu iaitu waktu-waktu yang tidak

sibuk dengan urusan dunia, yang sehingga menghalang seseorang itu untuk

melakakukan amalan-amalan yang menuju ke akhirat. Tidak dinafikan bahawa

terdapat banyak dalil-dalil yang menggalakkan manusia supaya mencari rezki.

Tetapi bukanlah sehingga tenggelam di dalam kehidupan dunia sehingga

mengabaikan amal ibadat terhadap Allah SWT.22

Hadis yang dinyatakan di atas jelas menunjukkan bahwa waktu kosong

yang ada seharusnya diisi dengan perkara-perkara yang berfaedah dan bisa

memberikan manfaat kepada diri sendiri dan agama.

E. Lingkungan Menurut Al-Qu’ran

Konsep Islam terhadap lingkungan merupakan salah satu daripada dimensi

penting yang berkaitan dengan kepercayaan atau akidah Islam. Ini karena

konsep lingkungan dari perspektif Islam mengajar manusia tentang kejadian

dan asal usul alam semesta, penciptaan dan perkembangan alam semesta. Ia

juga menjelaskan tentang status dan kedudukan alam dunia ini sebagai salah

satu ciptaan tuhan, serta menerangkan tentang peranan alam kepada manusia

dan tanggungjawab manusia terhadap alam.

21Fathul Bari, Syarah Imam Bukhari, Darul Rayyan 1986, hadis nomor 6049
22 Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Detik-detik Waktu Dalam Kehidupan Muslim. Diterjemahkan

dari buku aslinya yang berjudul “Alwaktu Fi Hayatil Muslim” oleh Al-Ustadh Kamaluddin
Mustapa (Selangor, Malaysia: 2001),, 33
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Islam mengajar umatnya supaya memanfaatkan lingkungan yang ada

untuk digunakan ke arah kebaikan.Islam juga membenarkan umatnya untuk

mengolah lingkungan demi kebaikan bersama.Akan tetapi, terdapat beberapa

larangan yang telah ditetapkan di dalam Al-Qur’an supaya keseimbangan

lingkungan dapat dijaga. Di bawah ini merupakan beberapa panduan yang

telah digariskan oleh Al-Qur’an terhadap manajemen lingkungan.

i) Tidak melakukan kerusakan tanpa keperluan yang mendesak

Kerusakan ini merupakan kerusakan yang dilakukan tanpa berhajat

kepada keperluan yang mendesak atau tanpa suatu keperluan. Sebaliknya,

kerusakan itu lebih disebabkan oleh kebodohan manusia itu sendiri atau

juga disebabkan untuk memenuhi cita-cita seseorang. Berkaitan dengan

hal ini, Rasulullah SAW telah bersabda:

“Barangsiapa yang menebang pohon bidara, nescaya Allah akan

mencelupkan kepalanya ke dalam api neraka”(Hadis riwayat Abu Daud)23

Di Negara Arab yang mempunyai padang pasir yang panas,

terdapat sejenis pohon yang tumbuh di kawasan ini yang dinamakan pohon

bidara. Pohon ini mempunyai daya ketahanan yang tinggi, menjadi tempat

berteduh manusia dan binatang, buahnya boleh dimakan dan banyak

faedah lain yang boleh diambil daripadanya. Oleh itu, dalam tradisi

bangsa Arab, istilah pohon bidara (as-sidrah) biasanya digunakan bagi

mewakili pohon-pohon yang ada terutamanya pohon-pohon yang memberi

manfaat yang besar kepada manusia.

23Ali Bin Sultan Muhammad Qari, Marqati Al-Mafatih Syarhu Musyakkah Al-Masobih,
Darul Fikir 2002, Hadis nomor 2970
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Demikianlah juga dengan kondisi kita pada hari ini. Kita tidak

boleh sesuka hati memusnahkan lingkungan yang ada tanpa keperluan

yang mendesak. Ini karena dikhuatirkan ia akan lebih memberikan

keburukan berbanding kebaikan. Abu Daud ketika menerangkan hadis ini,

menjelaskan “Barangsiapa yang menebang pepohonan di kawasan lapang

atau gurun, iaitu kawasan yang menjadi tempat berteduh para musafir

dan juga binatang, maka tindakan itu ialah tindakan yang sia-sia dan

zalim, nescaya Allah akan mencelupkan kepalanya ke dalam api neraka”

(Hadis riwayat Abu Daud) 24

Oleh karena itu, ancaman api neraka bagi mereka yang menebang

pohon-pohon yang mempunyai manfaat yang besar kepada makhluk-

makhluk di bumi menunjukkan besarnya keprihatinan dan perhatian yang

diberikan oleh Islam terhadap penjagaan dan pemuliharaan alam sekitar.

Tanpa ancaman yang berupa hukuman daripada Allah, manusia mungkin

akan melakukan apa sahaja terhadap alam sekitar mengikut kemahuannya

walaupun tindakannya itu tidak mempunyai apa-apa sebab yang

munasabah atau keperluan tertentu.

Sesungguhnya ajaran Islam telah mendahului usaha-usaha manusia

untuk menyelamatkan alam ini sejak beribu tahun yang lalu. Cuma yang

menjadi permasalahannya ialah tiada sebarang tindakan yang diambil atas

nama Islam untuk tujuan perlindungan, penjagaan, pemuliharaan dan juga

pengurusan lingkungan. Seringkali Allah mengingatkan manusia bahwa

24Ibid,.
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kerosakan yang terjadi disebabkan oleh ketamakan dan kebodohan

manusia itu sendiri, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran:










Artinya : Hai nabi, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu
menuruti (keinginan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik.
Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana,( QS
Al-Ahzab : 1 )

ii) Tidak melakukan kerusakan karena kelalaian

Satu lagi bentuk kerusakan yang dilarang dalam Islam ialah kerusakan

yang disebabkan oleh kelalaian atau sikap mengambil mudah terhadap

sesuatu perkara. Sama ada ia berkaitan dengan binatang, tumbuh-tumbuhan,

maupun makhluk yang telah mati, lebih-lebih lagi jika ia mempunyai nilai

aset kekayaan yang boleh menyumbang kepada kepentingan ekonomi.

Terdapat banyak contoh yang boleh diberikan dalam hal yang berkaitan

dengan kerusakan karena kelalaian atau sikap ambil mudah ini.

Antaranya, seperti kelalaian dalam memelihara hewan sehingga

menyebabkan kelaparan dan kematian, lalai dalam memelihara tanaman

sehingga rusak disebabkan serangan serangga dan penyakit, membiarkan

buah-buahan atau biji-bijian sehingga busuk dimakan ulat, lalai dalam

menjaga bangunan, kilang atau gedung sehingga reput dimakan anai-anai,

lalai dalam menjaga peralatan sehingga berkarat dan rosak, lalai dalam

memelihara takungan atau simpanan air sehingga rosak dan tercemar dan
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menimbulkanpembekalan air bersih. Banyak lagi contoh yang boleh

diberikan yang sering berlaku dalam masyarakat sehingga menyebabkan

kerugian yang besar sama ada kepada individu atau negara.

Dalam konteks yang lebih besar lagi yang secara langsung memberi

kesan kepada ekonomi negara ialah seperti lalai dan mensia-siakan tanah

yang subur untuk tujuan pertanian tanpa mahu berusaha untuk mengambil

faedah daripadanya, serta lalai untuk mengambil faedah daripada kekayaan

binatang ciptaan Allah seperti daging, susu dan bulunya, sedangkan semua

ini telah difirmankan Allah di dalam Al-Qur’an:













Artinya : Dan Sesungguhnya pada binatang-binatang ternak, benar-benar
terdapat pelajaran yang penting bagi kamu, kami memberi minum kamu
dari air susu yang ada dalam perutnya, dan (juga) pada binatang-
binatang ternak itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan
sebagian daripadanya kamu makan, Dan di atas punggung binatang-
binatang ternak itu dan (juga) di atas perahu-perahu kamu diangkut.( QS
Al-Mu’minun : 21-22 )

Ayat Al-Qur’an di atas jelas menunjukkan kepada kita bagaimana

Al-Qur’an menyuruh kita supaya mengambil manfaat di atas kekayaan

lingkungan supaya bisa memberikan faedah kepada kita.

iii) Memastikan keseimbangan lingkungan dikekalkan

Satu lagi konsep yang sangat penting yang ditekankan oleh Islam
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dalam hubungan antara manusia dan lingkungannya ialah

mengekalkan keseimbangan yang ada dan menjauhkan sebarang

bentuk kerusakan yang boleh mengancam keseimbangan tersebut.

Keseimbangan yang wujud pada alam telah dinyatakan oleh Allah

dalam Al-Quran dengan firman-Nya:25










Artinya : kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha
Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka Lihatlah berulang-ulang,
Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang?( QS Al-Mulk : 3 )

Sesungguhnya Allah tidak pernah menciptakan sesuatu dalam alam

semesta ini dengan sia-sia dan tanpa tujuan.Segala-galanya dicipta dengan

sebaik-baiknya dan diletakkan sesuai pada tempatnya.

Menurut M. Quraish Shihab, kata “tafawut” itu berarti tidak serasi

atau tidak seimbang. Allah menciptakan langit, bahkan seluruh

makhluknya dalam keadaan seimbang sebagai rahmat, karena seandainya

ciptaan-Nya tidak seimbang, maka tentulah akan terjadi kekacauan antara

satu dengan yang lain.26 Firman Allah lagi:




25Ibid, 185
26 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, volume 14 (Jakarta: Lantera Hati), 346
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Artinya : Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut
ukuran.( QS Al-Qamar : 49 )

Dua ayat Al-Qur’an di atas secara terang lagi bersuluh

menunjukkan bahwa Al-Qur’an sangat menekan supaya manusia bisa

menjaga kesimbangan lingkungan yang ada di sekitarnya. Keseimbangan

yang dimiliki adalah keseimbangan yang menyeluruh dan dinamik yang

meliputi semua aspek kewujudan.

F. Etika Kerja Dalam Al-Qur’an

Dalam Islam, nilai yang baik ialah perkara asas dalam setiap aspek

kehidupan dan kerjaya. Nilai yang baik itu adalah keimanan dan

ketakwaan kepada Allah SWT. Inilah perkara asas yang menjadi tonggak

kepada segala aspek nilai dan etika dalam Islam.Tanpa pegangan yang jitu

terhadap perkara asas ini, sesuatu perlakuan atau pekerjaan tidak diiktiraf

di sisi Allah sebagai memenuhi etika-Nya, walaupun secara zahirnya telah

memenuhi standar nilai atau etika organisasi.27

Selain kejituan pegangan itu, nilai yang baik juga merupakan etika

kerja yang wajib dilaksanakan oleh setiap individu Muslim tanpa

mengira jawatan, pangkat, status, usia, tempat, dan organisasi tempat ia

berkhidmat. Ini selari dengan tuntutan kefardhuan mempelajari ilmu yang

bersangkutan dengan keimanan dan ketakwaan yang diistilahkan sebagai

ilmu Fardhu Ain. Satu daripada cabang ilmu tersebut ialah ilmu akhlak

yang mengandungi segala asas nilai dan etika dalam Islam.Sekiranya

27 Sharifah Hayati Ismail Al-Qudsy, Etika Penjawat Awam Dari Perspektif Islam,
(Selangor, Malaysia: Dawama Sdn Bhd, 2010), 10
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mempelajarinya wajib menurut para ulama’, apatah lagi mengamalkannya

sebagai tatacara atau etika kerja dalam kehidupan. Hanya dengan cara ini

sahaja sesebuah masyarakat itu akan mencapai kecemerlangan di dunia

dan di akhirat. 28

Penekanan nilai keimanan dan ketaqwaan melalui sifat ikhlas

karena Allah SWT dalam setiap amalan dapat dilihat, antaranya melalui

firman-Nya;











Artinya :Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah
dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama.(
QS Al-Bayyinah : 5

Firmannya lagi:






Artinya : Katakanlah: "Sesungguhnya Aku diperintahkan supaya
menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam
(menjalankan) agama.( QS Az-Zumar : 11 )

Perintah ini meletakkan bahwa setiap amalan atau kerja itu tidak

bernilai di sisi Allah SWT jika ia tidak dilakukan beserta dengan nilai

yang yang diredai-Nya. Persoalan nilai yang menjadi tapak kepada akhlak

umat Islam ini tidak sekadar terfokus kepada ikhlas sebagaimana yang

28Ibid,.10
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terdapat dalam ayat-ayat di atas, tetapi kepada apa juga nilai baik yang

boleh membawa kejayaan kepada individu dan masyarakat sejagat

walaupun istilah-istilah kepada nilai baik tersebut ada yang tidak terdapat

secara langsung atau jelas dalam Al-Qur’an.29

Nilai-nilai yang jelas terkandung dalam Al-Qur’an antaranya ialah

sabar, tekun, menepati waktu, tidak membazir, berlomba-lomba,

menghormati antara satu dengan yang lain, tidak menipu, tidak bakhil,

tidak sombong, baik sangka, bijaksana, berkasih sayang, amanah dan

bersih. Malah, Al-Qur’an sebagai pegangan dan rujukan utama dalam apa

juga subjek kehidupan umat Islam bukan sekadar menyatakan nilai-nilai

baik untuk diamalkan, bahkan juga memerintahkan agar nilai-nilai buruk

juga mestilah dihindarkan. 30

1. Nilai ihsan dan amanah: Asas pengukuhan etika kerja sepanjang

hayat.

Dalam Islam, persoalan nilai dan etika kerja akan mampu diatasi

dengan penuh sifat sukarela sekiranya pegawai di sesebuah kantor

senantiasa menanamkan dan ditanamkan dua persoalan pokok di dalam

dirinya iaitu Ihsan dan Amanah. Namun, tidak dinafikan undang-undang,

peraturan, sistem ganjaran dan penghargaan juga amat dititik beratkan

dalam Islam sebagai daya pengawal dan penggerak manusia untuk bekerja
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dengan dedikasi. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, “Tidak

dianggap seseorang itu sebagai mensyukuri Allah sekiranya tidak

mensyukuri sesama manusia” ialah sesuatu nasihat yang boleh

diterjemahkan dalam pelbagai bentuk penghargaan dalam perkhidmatan.31

i) Mempraktikkan nilai Ihsan dan amanah sebagai etika dalam

bekerja

Ihsan ialah kata terbitan atau dalam bahasa Arab yang

disebut sebagai “masdar” yang berasal daripada perkataan “ahsana,

yuhsinu” yang bermaksud berbuat baik. “Ihsan” berarti perbuatan

yang baik dan tindakan yang betul. Dari sudut pengertiannya, ia

bermaksud melakukan segala yang baik dan menghindarkan yang

buruk dengan penuh keikhlasan karena Allah SWT dan berdasarkan

cara yang betul. Antara nilai utama dalam ihsan ini ialah keikhlasan

yang tinggi kepada Allah SWT.32 Ihsan juga membawa arti

melakukan sesuatu dengan penuh keimanan sehingga merasakan

bahawa ia seolah-olah dapat melihat Allah SWT. Pengertian ini

dapat dinilai melalui ayat Al-Quran di bawah:
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Artinya:  Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan
janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan,
dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-
orang yang berbuat baik.( QS Al-Baqarah : 195 )

Ihsan bukan sekadar suatu kerja dalam kadar atau bentuknya yang

biasa sebaliknya menggambarkan suatu tahap kerja yang sangat

teliti, halus dan tinggi kualitasnya sama ada dengan kerja yang

dilakukan itu sendiri, dengan pelanggan, rakan sekerja, majikan,

dan juga dengan Allah SWT. Ayat ini juga membuktikan bahwa

manusia mampu melakukan yang terbaik dalam kerjanya dan ini

diakui oleh Yang Maha Pencipta. Bahkan ini juga suatu dorongan

keyakinan diri bagi setiap professional Muslim khasnya.33

Di samping itu, ia ialah suatu kepercayaan dan keimanan

yang sangat tinggi yang bertujuan mengawal akhlak dan peribadi

individu selain bertujuan mendekatkan diri individu kepada

Penciptanya serta menzahirkan dorongan untuk bekerja dengan

sebaik mungkin. Selain itu, kefahaman ini juga membolehkan

seseorang itu sentiasa takut kepada seksa atau azab Allah atau

bersalah jika melanggar nilai dan etika sebagaimana juga perasaan

gembira apabila membayangkan pahala dan ganjaran-Nya sama ada

ketika melakukan apa yang diperintahkan oleh Yang Maha Esa
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mahupun pemimpin atau majikan dalam organisasi.34

Singkatnya, ihsan membolehkan individu itu menjadi

pengawal utama kepada dirinya sendiri. Dirinya akan merasa

bimbang dan bersalah jika melakukan sesuatu yang bercanggah

dengan etika kerja. Malah, jika tidak diketahui sekalipun

kesalahannya itu, ia tetap merasa bersalah dan berniat untuk tidak

mengulanginya pada waktu akan datang atau berazam untuk

memperbaiki pencapaian diri.35

Amanah pula berarti dipercayai, jujur dan kepercayaan

yang diletakkan atas tanggungjawab seseorang.Amanah ialah satu

lagi elemen penting yang mengukuhkan segala nilai diri dan kerja

seseorang.Ia juga menjawab soalan mengapa seseorang itu perlu

menampilkan nilai kerja yang baik dalam Islam. Sebelum

seseorang itu diberi amanah dalam pekerjaan, ia telah terlebih

dahulu diberikan amanah oleh penciptanya sebagai khalifah di atas

muka bumi untuk memakmurkannya. Amanah bukan sekadar suatu

penghormatan dan penghargaan atas kebijaksanaan dan

kemampuan manusia berbanding dengan ciptaan Allah SWT yang

lain, tetapi ia juga dikawal melalui soal jawab di akhirat nanti.36

Firman Allah di dalam Al-Quran:
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Artinmya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila
menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan
adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya
kepadamu.Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha
Melihat.( QS An Nisa’ : 58 )

Ayat di atas jelas menunjukkan bahwa penekanan nilai amanah

sangat ditekankan dalam Al-Quran.Inilah dua elemen penting yang

menjadi tonggak di dalam beretika menurut perspektif Al-Quran.

G. Konsep Operasional

Konsep operasional ini berfungsi untuk membangkitkan konsep di dalam

kerangka teori diatas yang masih abstrak. Dalam konsep operasional ini, akan

dikemukakan beberapa indikator yang akan digunakan penulis dalam

melakukan penelitian. Indikator yang menjadi pembahasan dalam penelitian

ini, antara lain :

1. Kedisiplinan waktu

a) Masuk kantor sesuai dengan jadwal yang ditetapkan

b) Aktif dalam mengikuti kegiatan sosial masyarakat

c) Selalu berada di tempat tugas dan menyelesaikan tugas pada jam

kerja

d) Menggunakan waku luang untuk beramal
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e) Pulang kantor sesuai dengan jadwal yang ditetapkan

2. Lingkungan

a) Tanggungjawab terhadap kebersihan kantor

b) Menyesuaikan diri terhadap lingkungan pekerjaan

c) Menggunakan kelengkapan peralatan kantor sebaik mungkin

3. Etika kerja

a) Menjaga hubungan dengan pihak atasan dan bawahan

b) Mematuhi etika berpakaian


