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Apa tujuan hidup kita

?

http://www.gifbin.com/981144�


ال� ِلَيْعُبُدوِين َوَما 
�
�َس ا

�
َ�لَْقُت الِْجن� َواْال

“Dan Aku tidak mencipta Jin dan manusia 
melainkan supaya mereka 

menyembahKu.” 
(al-Dharirat (15): 56).



IBADAH
 IBADAH = KETUNDUKAN TOTAL KEPADA ALLAH 

SWT
 IBADAH = SEMUA AKTIFITAS

 IBADAH = EKSPRESI/ CARA BERSYUKUR KEPADA 
ALLAH SWT



Kapan aktifitas/ kegiatan kita
dapat dianggap sebagai ibadah

?



Jika:
Dilakukan dengan ihlas karena

Allah SWT/ tidak karena si
Anu/ si Boss

Aktifitasnya benar
Dilakukan dengan benar

Dilakukan dengan sempurna



PEDOMAN 1
 إن هللا ال ينظر إىل صوركم وأموالكم ولكن ينظر

]رواه مسلم... [إىل قلوبكم وأعمالكم
 إن هللا حيب إذا عمل أحدكم عمًال أن يتقنه

]رواه البيهقي [
 رًا يـََرُه يـَْعَمْل َوَمْن َفَمْن يـَْعَمْل ِمثْـَقاَل َذرٍَّة َخيـْ

ّررّا يـََرُه  .}الزلزلة{ِمثْـَقاَل َذرٍَّة 
 



Allah SWT menilai Hati
dan Hasil kerja/ kinerja!
Allah SWT mencintai

Seseorang yang bila
bekerja melakukannya
dengan TUNTAS dan

SEMPURNA!
Hasil kerja sekecil apapun

akan dinilai!



PEDOMAN 2
 َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل ُكلُُّكْم رَاٍع َوَمْسُئوٌل َعْن ُ َرُسوَل الَِّ َصلَّا الَّ

َماُم رَاٍع َوُهَو َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه َوالرَُّجُل ِيف َأْهِلِه رَاٍع  َرِعيَِّتِه فَاْإلِ
َوُهَو َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه َواْلَمْرأَُة ِيف بـَْيِت َزْوِجَها رَاِعَيٌة َوِهَي 

َمْسُئوَلٌة َعْن َرِعيَِّتَها َواْخلَاِدُم ِيف َماِل َسيِرِدِه رَاٍع َوُهَو َمْسُئوٌل َعْن 
َرِعيَِّتهِ 



Kita Semua Pimpinan?
 Kalian semua adalah pemimpin dan

bertanggungjawab terhadap rakyat yang 
dipimpinnya. 

 Seorang raja/ presiden memimpin rakyatnya dan
akan ditanya tentang kepemimpinannya itu. 

 Seorang menteri/ direktur memimpin staf-stafnya
dan akan ditanya tentang kepemimpinannya.

 Seorang suami memimpin keluarganya dan akan
ditanya kepemimpinannya itu. 

 Seorang ibu memimpin rumah suaminya dan
anak-anaknya dan akan ditanya tentang
kepemimpinannya itu. 



 Seorang pegawai membantu mengelola dan
menyelesaikan pekerjaan di perusaannya dan
akan ditanya tentang tugasnya tersebut.

 Seorang OB membantu teknis kelancaran urusan
di bidangnya dan akan ditanya tentang tugas-
tugas yang dilakukan.

 Seorang budak/ pembantu mengelola harta
majikannya dan akan ditanya tentang
pengelolaannya. 

 Ingatlah bahwa kita semua memimpin dan akan
ditanya pertanggungjawaban atas kepemimpinan
kata.



PEDOMAN 3
تبسمك يف وجه أخيك صدقة 
وهللا يف عون العبد ماكان العبد يف عون أخيه 
ارحم من يف األرض يرمحك من يف السماء 
 من نفَّس عن مؤمٍن ُكربًة من كرب الدنيا نفس هللا عنه كربًة

من كرب يوم القيامة، ومن يسر علا معسٍر يسر هللا عليه يف 
.الدنيا واآلخرة، ومن سرت مسلماً سرته هللا يف الدنيا واآلخرة

 من كان يؤمن لل واليوم اآلخر فليقل خرياً أو ليصمت"



BIASAKAN
Senyum
Ramah
Selalu siap membantu
Menyayangi
Mempermudah urusan.
Merahasiakan yang harus

dirahasiakan
Berkata yang baik atau diam



PEDOMAN 4

 ِّن ن� بَْعَض الظ� �
ّنِ ا َن الظ� �َن َءاَمنُوا اْجتَِنُبوا َكِثًريا ّمِ ِ َا ا�� ْمثٌ َ�أ�هي�

�
ُسوا ا َوَالَجتَس�

ب� أ�َ�ُدُمكْ أ�ن يَأ�ُلكَ لَْحَم أ�ِخيِه َمْيتًا فََكرِْهُتُموُه  �ْعُضُمكْ بَْعًضا أ�ُحيِ َوَاليَْغَتب ب
ن� َهللا  �

�ُقوا َهللا ا ِحميٌ َوات اٌب ر� )12احلجرات (تَو�
 )) ، املال، وٕاضا�ة  السؤال وكرثةو�ره لمك قيل وقال ((
 َِّن أَٓمنُوا َال �َْرفَُعوا أ�ْصَوا�َُمكْ فَْوَق َصْوِت الن�ِيب� ِ َا ا�� )2احلجرات (َ� أ�هي�

http://www.saudisw.com/vb/tags.php?tag=%E6%DF%CB%D1%C9�
http://www.saudisw.com/vb/tags.php?tag=%C7%E1%D3%C4%C7%E1�
http://www.saudisw.com/vb/tags.php?tag=%C7%E1%E3%C7%E1�


Hindari
Kebanyakan dari prasangka, 
Mencari-cari kesalahan orang lain 
Menggunjing sebahagian yang lain.
Kata dia…
Banyak bicara..
Suara tinggi.
Banyak tanya yang tidak perlu..



PEDOMAN 5

ْم 
ُ

ك ِز�َدنَّ
َ
ْم أل

ُ
ْرت

َ
ك

َ
ِ�ن ش

َ
ِ�ن ل

َ
ِديُدُ◌ َول

َ
ش

َ
اِ�ي ل

َ
ْم ِإنَّ َعذ

ُ
َفْرت

َ
ك

Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami
akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika

kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka
sesungguhnya azab-Ku sangat pedih". 

(QS. 14:7)



Bersyukur = Tambah Rizki/ tambah gaji
Sikap Kurang puas = Mengurangi Rizki



BEKERJA DI SINI
KENAPA KITA HARUS LEBIH 
BERSYUKUR?



Gaji sangat kompetetif; coba
perhatikan dan bandingkan mereka
yang bekerja di tempat lain..
Perhatian PT terhadap kegiatan

keagamaan; seperti yang kita
lakukan ini.
Berkesmpatan ikut membangun

negara dan bangsa melalui bidang
ilmu yang dimiliki.
Peluang karir terbuka



Siapa yang ingin Rizkinya
bertambah/ gajinya naik?



http://www.gifbin.com/981174�
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