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Peringatan hari ISRA MI’RAJ Nabi MUHAMMAD SAW diperingati oleh segenap karyawan(ti)
BPTP Kaltim pada tanggal 23 Juli 2010, dengan tema “ BEKERJA ADALAH IBADAH” dengan
Penceramah Dr. Agus Sukaca (Pimpinan Muhammadiyah Kota Samarinda).
Apa yang kita lakukan adalah bernilai ibadah. Seperti firman Allah “Dan tidaklah Aku
menciptakan jin dan manusia kecuali utnuk beribadah dengan ikhlas”.

Ibadah adalah proses mendekatkan diri kepada Allah, dengan 3 (tiga) komponen yang harus
dilakukan :
1. Menjalankan perintah-perintahNya
2. Menjauhi larangan-laranganNya
3. Berbuat sesuatu sesuai koridor syariat-syariat
Ibadah itu sendiri terbagi menjadi :
1. Ibadah Umum : yaitu segala sesuatu yang dilakukan secara umum, misalnya : bekerja,
mengantar anak, dll
2. Ibadah Khusus : yaitu segala sesuatu yang sudah ditentukan, misalnya : sholat
Semua yang kita lakukan bernilai ibadah, dan kuncinya ada di “ NIAT”. Innama akmalu bin
niat.
Setiap perbuatan adalah niatnya kecuali perbuatan orang gila dan orang tidur.

Niat adalah : sesuatu yang terbetik dalam hati kita. Setiap perbuatan hasilnya berawal dari niat
tadi.
Motivasi, ada 2 (dua), yaitu :
1. To have ?yaitu keinginan memiliki/meraih sesuatu atau materi, sifatnya duniawi
Misalnya : gaji/tunjangan/fasilitas lainnya.
2. To be ? yaitu keinginan menjadi sesuatu dengan mengejar prestasi dan dapat bermanfaat
bagi orang lain.
Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain.
Semakin banyak manfaat kita untuk orang lain maka semakin tinggi derajat kita.
Semakin besar “ to have” maka peluang sukses semakin kecil, namun semakin besar “to be”
maka peluang sukses semakin besar.
Apa yang kita lakukan ada balasannya, yang sama besarnya dengan apa yang kita lakukan,
namun bentuknya bisa saja berbeda. Berlaku Hukum kekekalan energy.

4 Ta dari investasi yang kita lakukan, dan dibayar lunas didunia sedangkan diakhirat
bentuknya lain lagi.
1. Tahta : yaitu kedudukan, yang dapat kita peroleh, misalnya : dengan datang ke kantor tidak
terlambat/tepat waktu, pekerjaan yang diberikan dapat diselesaikan dengan baik, dll
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2. Harta : berupa bonus/upah yang diberikan dari hasil kerja kita
3. Kata : adalah ilmu yang baik
4. Cinta : misalnya senyuman tulus yang diberikan kepada kita, tidak berbohong, dll
Niat yang negative hasilnya akan negative, begitupun sebaliknya niat positif hasilnya positif.
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