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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Desa Geronggang 

Berdirinya Desa Geronggang bermula dari Desa Sembilang yang di 

pimpin oleh Kepala Desa Kurnain pada tahun 1975 di mekarkan menjadi Desa 

Tamiang Bakung yang di pimpin oleh Kepala Desa IMBRAN pada tahun 1976-

1984 kemudian Kepala Desa HURMAN pada tahun 1985- 1986, Pjs IDRIS 

tahun 1987-1991, Kepala Desa BUSRI UJANG tahun 1992- 2001, Kepala Desa 

IBRAMSYAH 2002-2007, pada tgl 14 Pebruari 2008 Desa Tamiang Bakung di 

mekarkan menjadi Desa Geronggang  yang di pimpin oleh Pjs ARBAIN tahun 

2009-2010, pada tahun 2010 di adakan pemilihan Kepala Desa yang pertama 

yang di ikuti 7 orang calon Kepala Desa dan di menangkaan oleh calon nomor 

urut 2 yaitu HERPANI yang merupakan Kepala Desa pertama dan termuda 

untuk wilayah Kelumpang Tengah priode 2010-2015. Sejarah Geronggang 

kerena dulunya banyak pohon yang besar-besar yang di turunkan dari 

pegunungan menuju pelabuhan, pegunungan yang terkenal gunung samah, 

gunung bilai, gunung purun yang banyak di tumbuhi pohon-pohon besar yang di 

ekspor ke luar kota. 

2. Kondisi  Umum Desa Geronggang 

     Desa Geronggang merupakan sentral kegiatan masyarakat sekecamatan 

Kelumpang Tengah, jarak tempuh Desa ke kecamatan Kelumpang tengah berjarak  
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30 km, sedangkan jarak tempuh menuju Kotapaten Kotabaru berjarak 45 km. 

a. Geografis Desa 

1) Batas wilayah 

a) Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Tamiang Bakung 

b) Sebelah Timur Berbatasan dengan Kecamatan Kelumpang 

Utara 

c) Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Sembilang 

d) Sebelah Barat Berbatasan dengan Desa Tebing Tinggi 

2) Luas Wilayah 

Desa Geronggang memiliki luas wilayah  ± 35, 21 km2. 

b. Keadaan Topografi Desa Geronggang 

Secara geografis Desa Geronggang dengan luasan ± 35, 21 km2 terdiri 

dari dataran 40% dan perbukitan sebanyak 60%. 

c. Iklim Desa Geronggang 

Desa Geronggang dipengaruhi oleh dua musim, yakni musim kemarau dan 

musim hujan dengan suhu udara maksimum rata-rata antara 30,5°C - 32;9°C dan 

musim hujan dengan suhu udara minimum rata-rata antara 22,7°C - 24,7°C. 

Penyinaran matahari yang tinggi menyebabkan tingginya intensitas penguapan 

sehingga selalu terdapat awan aktif dan udara yang penuh sehingga menyebabkan 

seringkali turun hujan. Desa Geronggang memiliki rata-rata curah hujan berkisar 

antara 0,9-13,5 mm dengan jumlah hari hujan berkisar antara 5-28 hari/tahun.  

d. Mata Pencaharian 

Kondisi  ekonomi   Desa   Geronggang   secara   umum  dapat   dilakukan 
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 Pendekatan dengan mata pencaharian masyarakat.  Mata pencaharian 

masyarakat sangat ditunjang oleh tenaga kerja produktif yang berjumlah 3533 

orang atau 77,44% dari jumlah penduduk seluruhnya. Bila dikodifikasikan mata 

pencaharian masyarakat terdiri : sektor swasta 23,19%, pertanian dan 

perkebunan 0,15%, peternakan 0%, nelayan 1,1%, buruh 5,15% dan kebanyakan 

bekerja pada perusahaan Tambang Batu Bara, PNS 1,1% dan mata pencaharian 

tidak tetap (pengangguran) 17,76%. 

e. Sarana Dan Prasarana 

Letak  Desa Geronggang  sangat  strategis  yaitu  merupakan  jalur  yang  

menghubungkan transportasi darat dari ibu kota provinsi Kalimantan Selatan dan 

provinsi Kalimantan Timur. Ruas jalan propinsi yang melewati batas Desa 

Geronggang sepanjang ± 30 km yang menghubungkan poros jalan antar Desa 

Geronggang Siayuh dan Bungkukan Panjang jalan Desa seluruhnya berjumlah ± 5 

km yang teridiri dari jalan utama dan jalan lingkungan. Jalan Utama terpanjang 

3.000 m yang terletak di enam RT. Yaitu RT.03, 04, 05,06, 07 dan 10. Sedangkan 

jalan lingkungan tersebar diseluruh wilayah RT. Panjang jalan seluruhnya 2 km 

dan jalan tidak bersapal sama sekali hanya pengerasan dari RT.01 – 10 kecuali 

jalan di RT. 07 sama sekali belum ada perkerasan jalan sepanjang 1 km. 

Infrastruktur merupakan pemicu pembangunan suatu wilayah serta sebagai 

roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pendorong peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. Kegiatan sektor transportasi merupakan tulang punggung pola 

distribusi baik barang maupun penumpang. Infrastruktur lainnya seperti 

kelistrikan dan irigasi merupakan salah satu aspek terpenting untuk meningkatkan 
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produktivitas sektor produksi. Ketersediaan jaringan air bersih  serta 

pengelolaannya dan peningkatan layanan publik yang dikelola oleh pemerintah 

seperti prasarana kesehatan. pendidikan. dan sarana olah raga secara berkelanjutan 

sangat menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. 

f. Keadaan Ekonomi 

   Kondisi ekonomi Desa Geronggang secara umum dapat dilakukan 

pendekatan dengan mata pencaharian masyarakat.  Mata pencaharian 

masyarakat sangat ditunjang oleh tenaga kerja produktif yang berjumlah 3533 

orang atau 77,44% dari jumlah penduduk seluruhnya. Bila dikodifikasikan mata 

pencaharian masyarakat terdiri : sektor swasta 23,19%, pertanian dan 

perkebunan 0,15%, peternakan 0%, nelayan 1,1%, buruh 5,15% dan kebanyakan 

bekerja pada perusahaan Tambang Batu Bara, PNS 1,1% dan mata pencaharian 

tidak tetap (pengangguran) 17,76%. 

   Prosentase masyarakat yang memiliki mata pencaharian tidak 

(menganggur) tetap menduduki rangking tertinggi dibawah yang bekerja disektor 

swasta hal ini pengaruhnya sangat besar dalam kehidupan sosial kemasyarakatan 

dan akan menjadi PR bagi pemerintahan Desa ke depan untuk menurunkan angka 

17,76%. Penciptaan lapangan kerja merupakan salah program yang dapat 

mengatasi permasalahan tersebut, selain regulasi tentang perusahaan setempat 

untuk menyerap tenaga kerja lokal. 

   Masyarakat di Desa Geronggang Kecamatan Kelumpang Tengah pada 

umumnya bekerja sebagai petani dan buruh tani karet,kehidupan masyarakat Desa 

Geronggang pada saat itu tidak lebih baik dari masyarakat di Desa-Desa lainnya 
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Di wilayah Kecamatan Kelumpang Tengah,pembangunan-pembangunan 

inprastruktur seperti jalanan dan bangunan juga sangat minim. Namun beberapa 

tahun yang lalu PT. Arutmin Cabang Senakin membuka lowongan kerja untuk 

menjadi karyawan PT. Arutmin Cabang Senakin,karena itulahDesa Geronggang 

banyak dimasuki pendatang-pendatang dari luar daerah untuk melamar kerja 

menjadi karyawan di PT. Arutmin Cabang Senakin. Masyarakat Desa 

Geronggang melihat itu sebagai peluang usaha,dimana mereka membangun kos-

kosan dan membuka lapak dagangan untuk memenuhi kebuthan para pendatang 

dan karyawan PT. Arutmin Cabang Senakin. Banyak dari masyarakat Desa 

Geronggang yang berubah nasih menjadi pedagang dan menjadi pengusaha kos-

kosan,karena semakin banyak pendatang yang memasuki Desa Geronggang hal 

itu menjadi sebuah keuntungan bagi masyarakat yang memiliki usaha di Desa 

Geronggang,pendapatan masyarakatnya yang melimpah juga berdampak pada 

pembangunan-pembangunan di Desa Geronggang kecamatan kelumpang tengah. 

Namun pada tahun 2013 PT, Arutmin Cabang Senakin mengalami penurunan 

produksi sehingga mengakibatkan pengurangan karyawan,banyak karyawan yang 

di PHK sehingga berdampak kepada usaha masyarakat di Desa Geronggang 

karean konsumen-konsumen mereka adalah para karyawan dari luar daerah yang 

tinggah di Desa Geronggang. Dari dampak ditutupnya PT. Arutmin cabanng 

senakin mengakibatkan pengangguran yang semakin meningkat,jalan-jalan yang 

dulunya dikelola oleh perusahaan kini menjadi rusak,hal itu juga sangat 

berdampak pada penghasilan masyarakat di Desa Geronggang Kecamatan 

Kelumpang Tengah. 
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B. Penyajian Data   

Berdasarkan hasil penelitian penulis lakukan terdiri dari 10 orang yang 

menjadi informan dalam penelitian ini, masing-masing 6 orang mempunyai usaha 

Kosan dan 4 oarang Pedangan Kaki Lima. Maka penulis mendeskripsikan hasil 

penelitian tentang Dampak Ditutupnya PT. Arutmin Cabang Senakin dan 

Pendapatan masyarakan didesa Geronggang Kecamatan Kelumpang Tenagah 

sebagai berikut: 

1. Informan 1 

a. Identitas Informan 

Nama :  Muhammad Jamaludin 

Umur :  42 Tahun 

Pendidikan Terakhir :  SD Tamiyang 

Jenis Usaha :  Kos-kosan 

b. Dampak Dari Ditutupnya PT. Arutmin Cabang Senakin 

   Bapak Muhammad Jamaludin mendirikan kos-kosan pada tahun 2010, 

namun hanya dua kamar kos. Pada bulan juli 2012 bapak Muhammad Jamaludin 

kembali menambah tiga kamar kos lagi, saat perusahaan PT, Arutmin Cabanng 

Senakin sedang mengalami masa-masa kejayaan, penduduk desa Geronggangpun 

semakin bertambah banyak dikarenakan kedatangan karyawan-karyawan PT. 

Arutmin Cabang Senskin yang berasal dari luar daerah. Namun sekarang 

perusahaan tambang PT. Arutmin Cabang Senakin sudah ditutup, dampak yang 

sangat bapak Muhammad Jamaludin rasakan, Desa Geronggang seamakin sepi, 

karena karyawan yang bukan asli penduduk Desa Geronggang sudah pulang 
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kekampungnya, kos-kosan yang bapak Muhammad Jamaludin miliki mulai rusak 

karena tidak ada yang menempati. 

c. Pendapatan Setelah Ditutupnya PT. Arutmin Cabang Senakin 

   Pendapat bapak Muhammad Jamaludin sangat berkurang, bahkan tidak 

ada pendapatan yang diperoleh dari usaha kos-kosan. yang awalnya penghasilan 

bapak Muhammad Jamaludin mencapai RP 2500.000 dari lima buah kamar kos, 

sekarang sudah tidak ada lagi yang mengontrak atau sewa. Untuk menutupi 

kebutuhan keluarga, bapak Muhammad Jamaludin bekerja sebagai tukang 

serabutan. Harapan bapak Muhammad Jamaludin, perusahaan batubara kembali 

masuk k Desa Geronggang ini. 

2. Informan 2 

a. Identitas Informan 

Nama :  Muhtar 

Umur :  67 Tahun 

Pendidikan Terakhir :  - 

Jenis Usaha : Pedagang 

b. Dampak Dari Ditutupnya PT. Arutmin Cabang Senakin 

Sejak  tahun  2005  saya  sudah  memulai  usaha  dagang  dengan  skala  

kecil,pada tahun 2009 karyawan PT. Arutmin Cabang Senakin semakin 

bertambah banyak yang membuat usaha dagang saya semakin ramai,namun 

sekarang perusahan tambang PT. Arutmin Cabang Senakin sudah 

ditutup,menjadikan desa Geromggang kecamatan kelumpang tengah kehilang 

penduduk lantaran tidak ada lagi lapangan pekerjaan. 
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c. Pendapatan Setelah Ditutupnya PT. Arutmin Cabang Senakin 

Pendapatan Pak muhtar waktu dulu sebelum ditutupnya PT. Arutmin 

Cabang Senakin cukup besar,pelanggan-pelanggan beliau buakan hanya dari desa 

Geronggang saja melainkan juga dari desa-desa tetangga,karena itu beliau harus 

membuka usahanya dari jam 07 pagi sampai jam 10 malam. Kini setelah 

ditutupnya PT.Arutmin Cabang Senakin pendapatan pak mukhtar menjadi 

menurun dikarenakan pelanggan-pelanggan dari desa tetangga sulit memasuki 

desa Geronggang disebabkan jalan yang rusak membuat mereka sulit untuk 

bepergian. Sekarang usaha dagang pak mukhtar hanya buka dari jam 07 pagi 

cuaman sampai jam 05 sore. 

3. Informan 3 

a. Identitas Informan 

Nama :  Nor  Dayah 

Umur :  36 Tahun 

Jenis Kelamin :  Desa Geronggang 

Pendidikan Terakhir :  SMPN Kotabaru 

Jenis Usaha :  Kos-kosan 

b. Dampak Dari Ditutupnya PT.Arutmin Cabang Senakin 

Sejak tambang PT. Arutmin masih beroperasi sekitar tahun 2011. Sebelum 

tambang diotutup kos-kosan ibu Nor Dayah full terisi, sekarang tidak menentu, 

Jalan-jalan didesa geronggang semakin rusak dan sepi. Sekarang kos-kosan yang 

Nor Dayah miliki dirubah menjadi sarang burung walet dan bekerja menjadi 

buruh tani.  
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c. Pendapatan Setelah Ditutupnya PT. Arutmin Cabang Senakin 

   Pendapat saya, gara-gara di tutupnya PT. Arutmin desa Geronggang mulai 

di tinggalkan penduduknya jadi penghasilan jelas lebih menurun, penghasilan 

dulu sampai Rp. 3.000.000,-  Harapan Nor Dayah perusahaan batubara dapat 

berkembang dan mampu mengurangi pengangguran. 

4. Informan 4 

a. Identitas Informan 

Nama :  Rahamadi  

Umur :  26 Tahun 

Pendidikan Terakhir :  SMAN Pudi 

Jenis Usaha :  Kos-kosan 

b. Dampak Dari Ditutupnya PT. Arutmin Cabang Senakin 

Kos-kosan saya ini warisan dari neneknya Rahamadi, rumah nenek 

Rahamadi yang dijadikan kos, di buka dari tahun 2009 akhir. Sekarang Rahamadi 

yang rasakan kerugian karena usaha kos-kosan yang tidak ada sewa dan jalanan 

pun menjadi rusak akibat tidak ada pertaggungjawab dari pihak perusahaan. 

Untuk menutupi perekonomian keluarga, Rahamadi bekerja menjadi buruh angkat 

kelapa sawit. 

c. Pendapatan Setelah Ditutupnya PT. Arutmin Cabang Senakin 

   Pendapatan Rahamadi, akibat ditutupnya Arutmin pengangguran 

bertambah maling bertambah dan desa menjadi sepi. Kalau sebelum ditutup 

pendapatan dari kos-kosan  sebesar Rp. 2.500.000,- perbulannya dari 5 kamar kos, 
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dan sekarng tidak ada lagi yang sewa. Harapannya agar perusahaan tambang 

kembali masuk kedesa dan mau mempekerjaan masyarakat disekitarnya. 

5. Informan 5 

a. Identitas Informan 

Nama :  Hamdi  

Umur :  57 Tahun 

Pendidikan Terakhir :  Paket B 

Jenis Usaha :  Pedagang Kaki Lima 

b. Dampak Dari Ditutupnya PT. Arutmin Cabang Senakin 

   Sejak mulai ramainya perusahaan batubaratapi dulu saya hanya buka 

warung makan, sekarang buka kakilima saja. Pendapatan saya sebelum ditutupnya 

perusahaan batubara, buka dari pagi sampai jam 10 malam kalau sekarang buka 

pagi cuma sampai jam 7 malam pembeli juga berkurang karena masyarakat 

banyak yang cari pekerjaan diluar desa. Harapan saya semoga saja perusahaan 

batubara dapat beroprasi lagi. 

6. Informan 6 

a. Identitas Informan 

Nama :  Hj. Masriah  

Umur :  44 Tahun 

Pendidikan Terakhir :  Paket C 

Jenis Usaha :  Toko 
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b.  Dampak Dari Ditutupnya PT. Arutmin Cabang Senakin 

Saya memulai usaha ini pada tahun 2007 yang lalu, tapi masih toko kecil-

kecil, pada tahun 2009 akhir baru buka toko yang lumayan besar. Sebelum 

ditutupnya perusahaan Arutmin jalan masih baik jadi banyak pedagang-pedagang 

dari luar desa yang mengambil barang dari toko saya. Sekarang sudah jarang 

karena jalan yang menjadi rusak. 

c.  Pendapatan Setelah Ditutupnya PT. Arutmin Cabang Senakin 

   Kurangnya pelanggang  yang sekarang saya rasakan berdampaknya ke 

perokonomian saya, sekarang hanya memutar usaha atau membuka lahan sawit. 

Harapan saya agar perusahaan sawit bisa seperti PT.Arutmin yangf bisa lebih 

banyak memerlukan karyawaan dan bisa memperbaiki jalanan yang rusak. 

7. Informan 7 

a. Identitas Informan 

Nama :  H. Badarudin 

Umur :  51 Tahun 

Jenis Kelamin :  Laki-laki 

Pendidikan Terakhir :  Paket B 

Jenis Usaha :  Pedagang 

b. Dampak Dari Ditutupnya PT. Arutmin Cabang Senakin 

Usaha ini saya geluti mulai ramainya pertambangan sekitar tahun 2011. 

Setelah ditutupnya PT.Arutmin Cabang Senakin, pembeli jauh berkurang otomatis 

pendapatan saya juga ikut berkurang, pengangguran meningkat serta jalan 

semakin 
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rusak, karena jalan menuju desa-desa tetangga 80% dikelola oleh perusahaan 

tambang. 

c. Pendapatan Setelah Ditutupnya PT. Arutmin Cabang Senakin 

Sekarang saya mengurangi barang dagangan yang hanya dibutuhkan 

masyarakat saja. harapan saya agar perusahaan tambang kembali bekerja. 

8. Informan 8 

a. Identitas Informan 

Nama :  Abdul Hafiz  

Umur :  36 Tahun 

Pendidikan Terakhir :  Paket C 

Jenis Usaha :  Kots-kotsan 

b. Dampak Dari Ditutupnya PT. Arutmin Cabang Senakin 

Usaha ini saya mulai saat tambang lagi ramai pada taahun 2011 

pertengahan. Saya mempunyai 8 buah kamar kos, sebelum PT Arutmin ditutup 

semua kamar terisi penuh sekarangsudah kosong dan mulai rusak.  

c. Pendapatan Setelah Ditutupnya PT. Arutmin Cabang Senakin 

 Kerugian yang begitu banyak karena kontrakan saya mulai tidak ada lagi 

yang sewa, untuk mengatasi perekonomian, saya bekerja sebagai buruh 

pengumpul batu pondasi. Harapanya perusahaan cepat masuk lagi ke desa kami. 

9. Informan 9 

a. Identitas Informan 

Nama :  Suardi   

Umur :  34 Tahun 
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Jenis Kelamin :  Laki-laki 

Pendidikan Terakhir :  SD Tamiang 

Jenis Usaha :  Kots-kotsan 

b.Dampak Dari Ditutupnya PT. Arutmin Cabang Senakin 

Usaha ini saya buka sejak tahun 2010 waktu itu PT. Arutmin ramai-

ramainya.  Dampak ditutupnya perusahaan pendapatan saya lebih bekurang, kosan 

yang saya miliki mulai rusak akibat tidak ada penghuninya. Sekarang kos-san 

saya rubah menajadi sarang burung walet dan saya juga bertani agar 

perekonomian di rumah dapat di tambah.  

c.Pendapatan Setelah Ditutupnya PT. Arutmin Cabang Senakin 

Sebelum ditutupnya PT. Arutmin kos-kosan saya penuh dan sekarang 

Cuma satu yang terisi dari buah kosan yang saya miliki dengan harga satu buah 

kamar kos  Rp. 500.000,- perbulan. Harapan saya semoha ada perusahaan 

pengganti yang dapat mensejahterakan kampung kami. 

10. Informan 10 

a.Identitas Informan 

Nama :  Masitah  

Umur :  54 Tahun 

Pendidikan Terakhir :  - 

Jenis Usaha :  Pedagang 

b. Dampak Dari Ditutupnya PT. Arutmin Cabang Senakin 

Usaha saya ini saya mulai pada tahun 2008  awal sudah berdiri  dan dibantu 
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           cucu yang mengelola usaha saya . Dampak dari ditutupnya PT. Arutmin 

Cabang Senakin menyebabkan Desa Geronggang ditinggal penduduknya. 

c. Pendapatan Setelah Ditutupnya PT. Arutmin Cabang Senakin 

 Sebelum ditutupnya PT. Aturmin Cabang Senakin ,saya memulai uasaha 

saya dari jam 08 :00 sampai malam pukul 10 : 00,dan setelah ditutupnya PT. 

Arutmin Cabang Senakin,pendapatan saya berkuranag karena pelanggan-

pelanggan sudah banyak yang meninggalkan Desa Geronggang untuk mencari 

lapangan pekerjaan diluar wilah Geronggang 

 

C. Analisis Data  

Dari sepuluh informan yang berprofesi, enam informan berprofesi sebagai 

usaha sewa kosan dan empat informan berprofesi sebagai pedagang kaki lima, 

menyatakan bahwa dampak ditutupnya PT. Arutmin cabang senakin terhadap 

masyarakan didesa Geronggang Kecamatan Kelumpang Tengah mengakibatkan 

pengangguran yang melunjak, jalan semakin rusak dan banyaknya kriminal 

seperti pencurian dan lain-lain akibat sempitnya lapangan pekerjaan. Dampak 

ditutupnya PT. Arutmin cabang senakin juga mengakibatkan penurunan 

pendapatan masyarakat di desa Geronggang bahkan banyak masyarakat yang 

tidak mempunyai penghasilan, dari kesepuluh informan rata-rata mereka mengaku 

penurunan penghasilan yanga sangat derastis,dari enam informan yang berfropisi 

sebagai usaha jasa sewa kos-kosan,tiga diantaranya sudah mengubah 

bangunannya menjadi sarang burung walet untuk mempertahankan bangunannya 

agar tidak rusak,seadangkan tiga lainnya hanya membiarkan bangunannya karena 
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tidak adanya biaya untuk mengubah menjadi sarang burung walet. Begitu juga 

dirasakan oleh pedagang yang menjadi informan, mereka merasakan akibat 

ditutupnya PT. Arutmin cabang Senakin, sebahagian besar pembelinya adalah 

karyawan PT. Arutmin Cabang Senakin yang mengkos atau tinggah di Desa 

Geronggang. Seperti yang dirasakan bapak Hamdi pedagang kaki lima sebelum 

ditutupnya PT. Arutmin cabang Senakin beliau membuka usaha dagang dari pagi 

sampai jam 10 malam dan membeli barang jualan dengan sekala besar,namun 

sekarang beliau hanya buka dari pagi sampai jam 7 malam akibat sepinya pembeli 

dan membeli barang jualan yang hanya dibutuhkan oleh masyarakat saja tidak 

seperti dulu membeli barang jualan yang banyak. 

Pekerjaan merupakan perbuatan yang sangat mulia dalam ajaran islam. 

Rasulullah SAW memberikan pelajaran menarik tentang pentingnya bekerja, 

dalam islam bekerja bukan sekedar memenuhi kebutuhan perut, tapi juga untuk 

memelihara harga diri dan martabat kemanusiaan yang seharusnya dijunjung 

tinggi. Karenanya, bekerja dalam islam menempati posisi yang teramat mulia, 

islam sangat menghargai orang yang mau bekerja. Bahkan hadits di atas 

mengatakan bahwa “Jika hari kiamat terjadi, sedang di tanganmu terdapat bibit 

tanaman, jika ia bisa duduk hingga dapat menanamnya, maka tanamlah”. Hal itu 

menunjukkan bahwa seseorang sangat di anjurkan untuk tetap bekerja walaupun 

hari kiamat terjadi. Asalkan seseorang itu mempunyai kemampuan untuk tetap 

melakukan pekerjaan tersebut. 

Ketika seorang merasa kelelahan atau capek setelah pulang bekerja, maka 

Allah SWT mengampuni dosa-dosanya saat itu juga. Selain itu, orang yang 
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bekerja, berusaha untuk mendapatkan penghasilan dengan tangannya sendiri baik 

untuk membiayai kebutuhan sendiri ataupun untuk kebutuhan tanggungannya. 

Dengan demikian islam memberi apresiasi yang sangat tinggi kepada mereka 

yang bekerja dengan jalan yang disyariatkan oleh Allah dengan sekuat tenaga. 

Islam hanya memerintahkan atau menganjurkan pekerjaan yang baik dan 

bermanfaat bagi kemanusiaan, agar setiap pekerjaan mampu memberi nilai 

tambah dan mengangkat derajat manusia baik secara individu maupun kelompok. 

Bekerja bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga merupakan 

kewajiban agama, karena bekerja dianjurkan baik menurut Al-Qur’an maupun Al-

Hadits. 

Selain sebagai satu kewajiban, Islam juga memberikan penghargaan yang 

sangat mulia bagi para pemeluknya yang dengan ikhlas bekerja mengharapkan 

keridhaan Allah SWT. Penghargaan tersebut adalah sebagaimana dalam riwayat-

riwayat hadits berikut :   

1) Akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT 

 ْ ن َ ُ رواه الطرباينم ه ا َل ً ر ْ غْفُو َ ى م َ س ْ ِ أَم ه دِ َ لِ ي َ م ْ عَ ن اال مِ ى كَ َ س ْ  أَم
Dari Ibnu Abbas ra berkata, Aku mendengar Rasulullah SAW 

bersabda, 'Barang siapa yang merasakan keletihan pada sore hari, karena 
pekerjaan yang dilakukan oleh kedua tangannya, maka ia dapatkan 
dosanya diampuni oleh Allah SWT pada sore hari tersebut." (HR. Imam 
Tabrani, dalam Al-Mu'jam Al-Ausath VII/ 289). 

 
2) Dihapuskan dosa-dosa tertentu yang tidak dapat dihapuskan dengan shalat, 

puasa dan shadaqah. 

ا،  ً ب ْ نـُو ُذ بِ َل ْ نـُو َ الذُّ ن نَّ مِ ا ِإ َ م َ ، قَالَ و ُة َ ر ْ م ُ الَ اْلع َ ُ و َج الَ احلْ َ ُ و م الَ الصِّيَا َ ا الصَّالُة و َ ه ُ فِّر الَ تَُك
ةِ رواه الطرباين شَ ْ ي عِ َ بِ اْلم َل ْ َط ِ ُ يف م ْ و ُ ُم لَ اْهل ؟ قَا لَ اهللاِ ْ و ُ س َ ا ر َ ا ي َ ه ُ فِّر  تَُك
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Dari Abu Hurairah ra berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
'Sesungguhnya diantara dosa-dosa itu terdapat suatu dosa yang tidak dapat 
diampuni dengan shalat, puasa, haji dan juga umrah." Sahabat bertanya, 
"Apa yang bisa menghapuskannya wahai Rasulullah?". Beliau menjawab, 
"Semangat dalam mencari rizki". (HR. Thabrani, dalam Al-Mu'jam Al-
Ausath I/38) 

 
3) Mendapatkan cinta Allah SWT 

ِفَ رواه الطرباين َ رت ْ ح ُ َ اْلم ن مِ ْ ؤ ُ ِبُّ اْلم َ حيُ َ اهللا نَّ اهللا  ِإ
Dari Ibnu Umar ra bersabda, 'Sesungguhnya Allah SWT mencintai seorang 
mu'min yang bekerja dengan giat". (HR. Imam Tabrani, dalam Al-Mu'jam 
Al-Aushth VII/380) 

 
 Islam sangat menghargai pekerjaan, bahkan seandainya kiamat sudah 

dekat dan kita yakin tidak akan pernah menikmati hasil dari pekerjaan kita, kita 

tetap diperintahkan untuk bekerja sebagai wujud penghargaan terhadap pekerjaan 

itu sendiri. Hal ini bisa dilihat dari hadist berikut : “Bekerjalah seakan-akan 

engkau hidup seribu tahun lagi, dan beribadahlah seakan-akan besok engkau 

akan mati”. (Hadis). 

   Hadis di atas merupakan anjuran nabi Muhamad pada umatnya untuk 

bekerja keras dengan baik dan sungguh-sungguh untuk memperoleh ridho Allah. 

Bahkan nabi mewajibkan bagi muslim untuk mencari rizki yang halal. Seperti 

hadis di bawah ini : “Mencari yang halal itu wajib bagi setiap muslim.” (HR 

Thabrani) Nabi pun bersabda bahwa sesungguhnya Allah menyukai hamba-Nya 

yang bersungguh-sungguh dalam bekerja seperti hadis di bawah ini : 

"Sesungguhnya, Allah senang pada hamba-Nya yang apabila mengerjakan 

sesuatu berusaha untuk melakukannya dengan seindah dan sebaik mungkin." (al-

Hadits) Jika kita telaah lebih dalam, maksud dari hadis tersebut adalah jika kita 

berniat mencari rizki Allah dengan berwirausaha, maka lakukanlah dengan total, 
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tidak setengah-setengan karena takut rugi. Dalam menjalankan sebuah usaha, kita 

harus melakukan analisis terlebih dahulu terhadap peluang yang akan kita masuki. 

Setelah menganalisis peluang tersebut maka kita mulai dengan konsep dan 

merencanakan langkah-langkah yang akan kita ambil. 


