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Abstract 

The work ethic is based on Islam is an orientation that shape and influence his involvement and participation in the work 

environment. The work ethic of Islam is built through four basic concepts, namely businesses, competition, transparency and 

moral responsibility. The business is regarded as a basic ingredient in serving themselves and others. The work ethic is 

based on Islam is part of the concept of Islam which are values to shape the personality of someone who is good at work. 

The work ethic is based on the creativity of Islam also emphasizes work as the source of human life. This study aims to 

create a development model based on the work ethic of Islam so that it can be applied further to improve the performance of 

higher education in the College of Islamic Private in the city of Medan. This research is the development of (developmental 

research). The results showed that the work ethic moral lecturers and educators College of Islamic Private in Medan that 

need to be applied are as follows: (1) ash-Salah (nice and helpful), (2) al-Itqan (perfect), (3 ) al-Ihsan (doing the best or 

better), (4) al-Mujahadah (hard work and optimal), (5) Tanafus and ta'awun (competing and mutual help), and (6) greatly 

appreciate the time. 
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1. PENDAHULUAN 

 Etika sangat diperlukan dalam hidup karena mengandung nilai dan prinsip yang dianut dalam 

masyarakat. Etika merupakan seperangkat praktik moral yang membedakan antara hal yang benar dan yang 

salah (Marri et al, 2012). Etika dapat menjadi penentu dan arahan bagi manusia dalam berperilaku. Dalam 

bekerja, etika diperlukan sebagai aturan yang mengarahkan bagaimana individu bekerja dengan baik dan benar. 

Etika kerja menjadi sebuah komitmen akan nilai dan pentingnya kerja keras bagi individu. Bagi manager, 

seorang karyawan lebih utama dilihat dari etika kerja (61%), intelijen (23%), antusiasme (12%) dan pendidikan 

(4%) (Miller et al, 2001).  

 Konsep etika kerja mulai menjadi perhatian pasca revolusi industri. Hal ini sejalan dengan Weber yang 

mengusulkan hubungan kausalitas etika kerja Protestan dengan perkembangan kapitalisme di barat. Teori Weber 

menghubungkan kesuksesan dalam bisnis dengan kepercayaan religius. Setelah itu para peneliti semakin 

memberi perhatian kepada etika kerja dan peran agama di dalamnya (Rokhman, 2010; Geren; Ali, 2008; 

Yousef, 2000). Konsep etika kerja yang berkembang di barat (etika kerja Protestan) mungkin memang sesuai 

dengan nilai-nilai dan budaya pada masyarakat Eropa, namun tidak dapat diabaikan bahwa terdapat komunitas 

lain yang memiliki ciri budaya dan kepercayaan tersendiri dalam hal etika kerja. 

   Selain etika kerja Protestan, etika kerja Islam kini mulai mendapat perhatian para peneliti. Orang Islam 

dikenal memiliki pandangan yang unik mengenai pekerjaan dan telah mengformulasikannya dalam etika kerja 

(Ali, 2008). Antara etika kerja Islam dan etika kerja Protestan, keduanya sama-sama menekankan pada kerja 

keras, komitmen, dedikasi pada pekerjaan, kreativitas kerja, menghindari perilaku tidak etis, kerjasama dan 

kompetisi di tempat kerja. Namun, berbeda dengan etika kerja Protestan, etika kerja Islam lebih menekankan 

kepada niat dari pada sekedar hasil (Yousef, 2000). Bekerja dalam Islam dianggap sebagai sebuah kebaikan 

dalam pemenuhan kebutuhan dan penting untuk membangun keseimbangan dalam hidup manusia dan 

kesejahteraan bersama (Ali, 1988)  
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   Etika kerja Islam memberikan dampak yang baik terhadap perilaku individu dalam bekerja karena 

dapat memberi stimulus untuk sikap kerja yang positif. Sikap kerja yang positif memungkinkan hasil yang 

menguntungkan seperti kerja keras, komitmen dan dedikasi terhadap pekerjaan dan sikap kerja lainnya yang 

tentu saja hal ini dapat memberi keuntungan bagi individu itu sendiri dan organisasi (Yousef, 2001). 

Pendedikasian diri yang tinggi terhadap pekerjaan akan membawa individu untuk bekerja keras meraih hasil 

yang maksimal.  

   Ketika individu meraih apa yang sesuai dengan harapannya, dia akan merasa puas dan merasa 

pekerjaannya memiliki arti baginya. Hasil pekerjaan yang memuaskan akan memberi dampak pada individu 

untuk terus memberikan kemampuan yang dimiliki dan ingin terus berada dalam organisasinya. Hal ini 

menunjukkan bahwa etika kerja Islam dapat mendorong kepuasan, komitmen dan kontinuitas bekerja (Yousef, 

2001; Hayati, 2012; Marri et al, 2012) dan hasilnya, dapat mengurangi tingkat turnover karyawan. Etika kerja 

Islam memandang tujuan bekerja bukan sebagai sekedar menyelesaikan pekerjaan, tapi untuk mendorong 

pertumbuhan pribadi dan hubungan sosial (Hayati, 2012). Hal ini menjadi penting dikarenakan bukan hanya 

memberikan manfaat bagi individu yang berpegang pada prinsipnya, tapi etika kerja Islam juga memberi 

dampak bagi lingkungan secara menyeluruh. 

   Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan tinggi memiliki peran sangat strategis dalam rangka 

menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Peran strategis ini sejalan dengan tujuan pendidikan 

tinggi yakni menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik 

dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah ilmu 

pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian (PP.60-1999). Perguruan tinggi dengan berbagai unsur yang ada 

didalamnya, selayaknya anggota yang ada diperguruan tinggi mempunyai etika kerja yang tinggi dalam 

menjalankan peran dan fungsinya secara optimal sebagai bentuk tanggung jawab tenaga kependidikan sekaligus 

hal yang terpenting merupakan bentuk pertangungjawaban insaniah terhadap Allah SWT yang telah 

menjalankan amanah dengan baik dan optimal. Rendahnya etika kerja akan berdampak pada institusi dan mutu 

lulusan yang saat ini sedang menjadi isu sentral pendidikan tinggi (quality assurance). Lebih jauh etika kerja 

islami akan sangat berdampak pada produktivitas standar yang semestinya dilakukan oleh institusi secara 

keseluruhan. 

 

 

2. TELAAH LITERATUR  

2.1 Etika Kerja 

  Etos berasal dari bahasa Yunani (ethos) yang memberikan arti sikap, kepribadian, watak, karakter, serta 

keyakinan atas sesuatu. Sikap ini tidak saja dimiliki oleh individu, tetapi juga oleh kelompok bahkan 

masyarakat. Etos dibentuk oleh berbagai kebiasaan, pengaruh budaya, serta sistem nilai yang diyakininya. Dari 

kata etos ini, dikenal pula kata etika, etiket yang hampir mendekati pada pengertian akhlak atau nilai-nilai yang 

berkaitan dengan baik buruk (moral), sehingga dalam etos tersebut terkandung gairah atau semangat yang amat 

kuat untuk mengerjakan sesuatu secara optimal, lebih baik, dan bahkan berupaya untuk mencapai kualitas kerja 

yang sesempurna mungkin. Dalam etos tersebut, ada semacam semangat untuk menyempurnakan segala sesuatu 

dan menghindari segala kerusakan (fasad) sehingga setiap pekerjaanya diarahkan untuk mengurangi bahkan 

mengurangi sama sekali cacat dari hasil pekerjaanya (no single defect) (Tasmara, 2002). 

  Tasmara (2002) menyatakan etos bukan sekedar bergerak atau bekerja, melainkan kepribadian yang 

bermuatan moral dan menjadikan landasan moralnya tersebut sebagai cara mengisi dan menggapai makna hidup 

yang diridhai-Nya, menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat, sehingga etos kerja berkaitan dan bersenyawa 

dengan semangat, kejujuran, dan kepiawaian dalam bidangnya (profesional). Hampir disetiap sudut kehidupan, 

kita akan menyasikkan begitu banyak orang bekerja. Para salesman yang hilir mudik mendatangi toko dan 

rumah-rumah, para guru yang tekun berdiri di depan kelas, polisi yang mengatur lalu-lintas dalam selingan 

hujan dan panas terik, serta segudang profesi lainnya. 

  Tentang bagaimana etos kerja dapat diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari kenyataannya bukan 

sesuatu yang mudah. Sebab realitas kehidupan manusia bersifat dinamis, majemuk, berubah-ubah dan antara 

satu orang degan lainnya mempunyai latar belakang dan kondisi sosial ekonomi yang berbeda. Perubahan sosial 

ekonomi sesorang dalam hal ini juga dapat mempengaruhi etos kerjanya (Asy’arie, 1994). Disamping 

terpengaruh oleh factor ekstern yang amat beraneka ragam meliputi faktor fisik, lingkangan, ekonomi dan 

imbalan, ternyata jug adinegaruhi oleh faktor intern bersifat psikis yang begitu dinamis, dan sebagian 

diantaranya merupaan dorongan alamiah seperti basic needs dengan berbagai hambatanya. Ringkasnya etos 

kerja seseorang tidak terbentuk oleh satu atau dua varibel. Proses terbentuknya etos kerja (termasuk etos kerja 

islami), seiring dengan kompleksistas menusia yang besifat kodrati, melibatkan kondisi, prakondisi, dan faktor-

faktor yang banyak: fisik bologis, mental psikis, sosio kultural, dan mungkin spiritual trasendental. Jadi etos 

kerja bersifat kompleks serta dinamis. 
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2.2 Etika Kerja Islami 

  Menurut Mahmud (1995), hakeketnya etika kerja Islami merupakan pancaran dari nilai yang ikut 

membentuk corak khusus karakteristik etos kerja islami. Sebagai bagian dari akhlak tentunnya harus 

dikembangkan pada dua sayap, yakni sayap hubungan manusia dengan Allah yang maha pencipta (mu’amalah 

ma’al khaliq) dan sayap hubungan antara manusia dengan makhluk (mu’amalah ma’al khalq). Pada sayap 

pertama dikembangkan etika tauhid dan penghormatan yang banyak bagi Allah dalam kerja. Jadi segala bentuk 

perilaku syirk,perbuatan dan perkataan yang secara langsung atau tidak langsung merendahkan atau menghujat 

Allah dapat dikategorikan tidak sejalan dengan etika kerja Islami. Di sini hendaknya ditekankan pada sikap 

ikhlas dalam menghadapi takdir. Sedangkan pada sayap yang kedua mesti dikembangkan sikap-sikap 

proporsional dan perilaku yang bertolak dari semangat ketaatan pada norma-norma Ilahi berkaitan dengan kerja.  

  Etika kerja Islam ditegaskan Triwuyono (2000), terekspresikan dalam bentuk syari’ah, yang terdiri dari 

Al Qur’an , sunnah (identik dengan hadist), ijma dan Qiyas. Etika merupakan sistem hukum dan moralitas yang 

komprehensif dan meliputi seluruh wilayah kehidupan manusia. Didasarkan pada sifat keadilan, syari’ah bagi 

umat Islam berfungsi sebagai sumber serangkaian kriteria untuk membedakan mana yang benar (haq) dan mana 

yang buruk (batil). Dengan menggunakan syari’ah, bukan hanya membawa individu dekat dengan Tuhan, tetapi 

juga memfasilitasi terbentuknya masyarakat yang adil yang didalamnya individu mampu merealisasikan 

potensinya dan kesejahteraan diperuntukkan bagi semua. 

  Asifudin (2004), Etos kerja dalam perspektif Islam diartikan sebagai pancaran dari akidah yang 

bersumber dari pada sistem keimanan Islam yakni, sebagai sikap hidup yang mendasar berkenaan dengan kerja, 

sehingga dapat dibangun paradigma etos kerja yang islami. Sedangkan karakteristik- karakteristik etos kerja 

islami digali dan dirumuskan berdasarkan konsep (1) kerja merupakan penjabaran aqidah (2) kerja dilandasi 

ilmu (3) kerja dengan meneladani sifat-sifat Ilahi serta mengikuti petunjuk-petunjuk-Nya. 

  Menurut Mahmud (1995), hakeketnya etika kerja Islami merupakan pancaran dari nilai yang ikut 

membentuk corak khusus karakteristik etos kerja islami. Sebagai bagian dari akhlak tentunnya harus 

dikembangkan pada dua sayap, yakni sayap hubungan manusia dengan Allah yang maha pencipta (mu’amalah 

ma’al khaliq) dan sayap hubungan antara manusia dengan makhluk (mu’amalah ma’al khalq). Pada sayap 

pertama dikembangkan etika tauhid dan penghormatan yang banyak bagi Allah dalam kerja. Jadi segala bentuk 

perilaku syirk,perbuatan dan perkataan yang secara langsung atau tidak langsung merendahkan atau menghujat 

Allah dapat dikategorikan tidak sejalan dengan etika kerja Islami. Di sini hendaknya ditekankan pada sikap 

ikhlas dalam menghadapi takdir. Sedangkan pada sayap yang kedua mesti dikembangkan sikap-sikap 

proporsional dan perilaku yang bertolak dari semangat ketaatan pada norma-norma Ilahi berkaitan dengan kerja.  

  Mahmud (1995) menyatakan bahwa ada dua syarat mutlak suatu pekerjaan dapat digolongkan sebagai 

amal soleh yaitu (1) husnul fa’illiyyah, yakni lahir dari keikhlasan niat pelaku (2) husnul fi’illiyyah, maksudnya 

pekerjaan itu memiliki nilai-nilai kebaikan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh syara, sunnah nabi, atau 

akal sehat. Keduanya disamping menjadi syarat amal saleh sebagaimana tersebut diatas, ternyata juga menjadi 

dasar dan jiwa etika kerja islami yang bersifat khas. Dengan konteks demikian, minimal terdapat tiga prinsip etis 

(1) ikhlas menerima takdir (2) menegakkan proporsionalitas (3) sadar menaati norma.  

  Etika kerja Islam diungkapkan Triwuyono (2000) bahwa tujuan utama etika menurut Islam adalah 

“menyebarkan rahmat pada semua makhluk”. Tujuan itu secara normatif berasal dari keyakinan Islam dan misi 

sejati hidup manusia. Tujuan itu pada hakekatnya bersifat trasendental karena tujuan itu tidak terbatas pada 

kehidupan dunia individu, tetapi juga pada kehidupan setelah dunia ini. 

  Walaupun tujuan itu agaknya terlalu abstrak, tujuan itu dapat diterjemahkan dalam tujuan-tujuan yang 

lebih praktis (operatif), sejauh penerjemahan itu masih terus terinspirasi dari dan meliputi nilai-nilai tujuan 

utama. Dalam pencapaian tujuan tersebut diperlukan peraturan etik untuk memastikan bahwa upaya yang 

merealisasikan baik tujuan umat maupun tujuan operatif selalu dijalan yang benar. 

  Asifudin (2004), Etos kerja dalam perspektif Islam diartikan sebagai pancaran dari akidah yang 

bersumber dari pada sistem keimanan Islam yakni, sebagai sikap hidup yang mendasar berkenaan dengan kerja, 

sehingga dapat dibangun paradigma etos kerja yang islami. Sedangkan karakteristik- karakteristik etos kerja 

islami digali dan dirumuskan berdasarkan konsep (1) kerja merupakan penjabaran aqidah (2) kerja dilandasi 

ilmu (3) kerja dengan meneladani sifat-sifat Ilahi serta mengikuti petunjuk-petunjuk Nya. Terkait dengan aqidah 

dan ajaran Islam sebagai sumber motivasi kerja islami, secara konseptual bahwasanya Islam berdasarkan ajaran 

wahyu bekerja sama dengan akal adalah agama amal atau agama kerja.  

  Etika  kerja islami (Islamic Work Ethic) merupakan orientasi yang  membentuk dan memengaruhi 

keterlibatan dan partisipasi muslim di tempat kerja (Ali dan Owaihan, 2008).  Etika kerja islami memandang 

pekerjaan sebagai cara untuk kepentingan lebih dari kepentingan pribadi secara ekonomi, sosial, dan psikologi, 

melanjutkan prestis sosial, meningkatkan kemakmuran sosial, dan menguatkan keimanan (Ali dan Owaihan, 

2008). Ali dan Owaihan (2008) mengusulkan empat konsep utama yang membangun etika kerja islami. 

Keempat konsep tersebut adalah: usaha, kompetisi, transparansi, dan tanggung jawab moral. Usaha dilihat 

sebagai sesuatu yang dibutuhkan untuk melayani diri sendiri dan masyarakat. Keterlibatan produktif 
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meminimalkan permasalahan ekonomi dan sosial, meskipun tetap mengijinkan seseorang meraih standard 

kehidupan yang layak untuk dirinya dan keluarganya. 

 

2.3 Parameter Etika Kerja Islam 

  Etika kerja Islam dan etika kerja protestan menempatkan penekanan yang sangat kuat pada kerja keras, 

komitmen dan dedikasi terhadap pekerjaan, kerja kreatif, menghindari metode yang tidak etis berkaitan dengan 

penimbunan kekayaan, kerjasama dan persaingan di tempat kerja. Akan tetapi, tidak seperti etika kerja 

protestan, etika kerja Islam lebih menekankan pada niat daripada hasil. Misalnya, Nabi Muhammad SAW 

bersabda, “Perbuatan dicatat berdasarkan niat, dan seseorang akan diberikan pahala atau hukuman berdasarkan 

niatnya,” (Yousef, 2001). Instruksi yang diberikan oleh nabi Muhammad SAW secara inovatif banyak 

membantah praktik-praktik yang ada saat ini. Ali (2005) dalam Ali & al- Owaihan (2008) menjelaskan isu-isu 

yang berkaitan dengan pekerjaan maupun bisnis berdasarkan hadits-hadits nabi Muhammad SAW yang 

dikelompokkan sebagai berikut : 

1.  Pursuing legitimate business. Nabi Muhammad secara eksplisit memerintahkan pada pengikutnya bahwa 

pekerjaan yang berguna adalah yang memberikan manfaat pada masyarakat dan yang lainnya. Kemudian, 

mereka yang bekerja keras akan diberikan balasan berupa pahala. Beliau bersabda bahwa, “Sebaik-baik 

manusia adalah yang paling memberikan manfaatnya untuk orang lain”. 

2.  Wealth must be earned. Dalam Islam, diakui bahwa masing-masing orang memiliki kapasitas yang 

berbeda. Yaitu kapasitas dan keberadaan peluang yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan 

kesejahteraan. Melaksanakan kegiatan ekonomi, harus berdasarkan moralitas dan pondasi yang sah. 

Seperti yang dinyatakan dalam al-Quran (QS 4: 29-30), “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah 

kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan 

yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, 

Allah Maha Penyayang kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan 

zalim, akan Kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah.” 

3.  Quality of Work. Bangsa Arab pada masa sebelum Islam kurang disiplin dan komitmen yang mereka miliki 

hanya terbatas pada kelompok utama. Nabi Muhammad mengetahui fakta ini, sebagai negarawan dan 

pembaharu, sehingga beliau mencoba untuk mengubah komunitas Arab menjadi masyarakat fungsional. 

Penekanan yang dilakukannya terhadap kedisiplinan dan niat komitmen tidak hanya untuk menyoroti 

esensi dari bekerja, akan tetapi juga untuk menggambarkan hubungan di antara kepercayaan dengan 

pekerjaan dan akhirnya dapat mengarahkan umat muslim menjadi entitas aktif secara ekonomi dan politik. 

Nabi Muhammad SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang apabila ia bekerja, 

ia menyempurnakan pekerjaannya (melakukannya dengan benar)” 

4.  Wages. Rasulullah SAW menyuruh umat Islam untuk memberikan gaji kepada karyawan secara adil, 

pantas dan tepat waktu. Sabda beliau “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering (tepat waktu), 

dan berikan ketentuan gajinya, terhadap apa yang ia kerjakan” Maka dari itu, pembayaran gaji haruslah 

tepat waktu, adil dan mencukupi. 

5.  Reliance on self. Salah satu fungsi penting dalam bekerja adalah kepercayaan diri dan mengandalkan diri 

sendiri. Sabda nabi Muhammad saw, “Tiada makanan yang lebih baik daripada hasil usaha tangan 

sendiri”.  

6.  Monopoly. Monopoli, dalam islam dianggap sebagai kesalahan besar yang dapat menghasilkan kerugian, 

laba yang tidak sah, dan menimbulkan ketidaksetaraan. Sehingga nabi Muhammad saw melarangnya 

dengan hadits yaitu, “Barang siapa menimbun maka dia telah berbuat dosa”. 

7.  Bribery. Seperti monopoli dan penipuan, suap-menyuap sangat dikecam dalam Islam. Nabi Muhammad 

SAW bersabda, “Kutukan Allah menimpa atas orang yang menyuap dan yang menerima suap.” 

8.  Deeds and Intention. Hal ini merupakan salah satu dasar yang signifikan dalam etika kerja Islam. Sangat 

jelas dibedakan etika kerja Islam dengan etika kerja dari kepercayaan lain. Asumsi fundamental dalam 

islam adalah bahwa niat adalah kriteria di mana pekerjaan dievaluasi dari segi manfaat bagi masyarakat 

daripada hasil. Setiap kegiatan yang dianggap merugikan, meskipun menghasilkan kekayaan yang 

signifikan bagi mereka yang melakukan hal itu, dianggap melanggar hukum. Hadits mengenai hal ini 

yaitu, “Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kalian dan harta kalian akan tetapi Dia melihat 

kepada hati-hati kalian (niat) dan perbuatan-perbuatan kalian”. 

9.  Transparency. Bisnis dan pekerjaan secara umum harus bertumpu pada dasar etis dan moral. Prasyarat 

untuk menyebarkan dan mewujudkan tujuan ini adalah transparansi. Seperti perusahaan yang harus 

memberitahukan pada konsumen keadaan yang sebenarnya tentang produknya. Sabda beliau, “Orang-

orang yang menyatakan hal-hal dengan jujur, tidak akan menyebabkan kerugian bagi orang lain”, 

menggarisbawahi pentingnya transparansi pada setiap transaksi bisnis, dan perlunya meningkatkan 

kepercayaan konsumen dan mengurangi problem di pasar. 

10.  Greed. Dalam Islam, ketamakan/keserakahan dianggap sebagai ancaman bagi keadilan sosial dan 

ekonomi. Nabi Muhammad Saw sendiri berusaha untuk melawan kaum elit Mekkah secara konsisten dan 
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tidak kenal lelah mengkritik keserakahan mereka. Beliau bersabda, “Berhati-hatilah terhadap keserakahan, 

hal itu adalah kemiskinan yang sesungguhnya.” 

11.  Generosity. Sikap dermawan adalah kebaikan dalam Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa 

“Tidak ada yang lebih buruk daripada ketamakan”. Sabda beliau, “Hamba yang dermawan adalah yang 

kedudukannya paling dekat dengan Allah, surga dan orang-orang serta jauh dari neraka” 

 

2.4 Dimensi Etika Kerja Islam 

  Banyak penelitian mengenai etika kerja Islam telah dilakukan, mulai dari Ali (2001) yang 

menghasilkan skala untuk etika kerja Islam, Ali & Al-Owaihan (2008) mendefinisikan dasar-dasar etika kerja 

Islam terdiri dari 11 konsep yang sebelumnya telah dijelaskan yaitu,  pursuing legitimate business, wealth must 

be earned,  quality of work, „wages, reliance on self, monopoly,  bribery,  deeds and intention, transparency, 

greed, dan generousity. Akan tetapi belum ada penelitian yang dengan jelas mendefinisikan dimensi etika kerja 

Islam, sehingga Chanzanagh & Akbarnejad (2011) menjelaskan ada tujuh dimensi etika kerja Islam yaitu, Work 

intention, Trusteeship, Work type, Work for Islamic Ummah, Justice & Fairness, Cooperation & Colaboration 

dan Work as the only source of ownership 

  Berdasarkan ajaran Islam, setiap Muslim harus bekerja untuk mendapatkan pendapatan dan orang-

orang yang hidup seperti parasit bagi yang lainnya sangat tidak dianjurkan. Akan tetapi hal ini sebaiknya tidak 

bertentangan dengan dimensi etika kerja Islam yang lainnya. Pekerjaan yang dilakukan dengan niat menimbun 

uang dan bukan untuk mendekatkan diri pada Allah akan menimbulkan kerugian pada masyarakat Islam 

maupun kepercayaan lain. 

 

 

3. METODE PENELITIAN 

  Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (developmental research) dengan ciri penelitian 

dilakukan dalam waktu panjang (3 tahun) secara bertahap. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi pengamatan partisipasi/observasi, studi dokumentasi, dan wawancara kepada pihak-pihak 

terkait. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif. 

 

 

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Akhlaqul Qarimah Profesional Dosen dan Pendidik 

Produktifitas suatu institusi atau perguruan tinggi sangat erat hubungannya dengan Sumber Daya 

Manusia (SDM) di dalam organisasi atau institusi tersebut. Etos kerja professional, disamping beberapa faktor 

lain, sangat dominan menentukan kualitas produktifitas perguruan tinggi atau insititusi. Untuk keberhasilan misi 

dan tujuan perguruan tinggi haruslah dikelola dengan manajemen yang efektif, efisien dan profesional. 

Pengelolaan perguruan tinggi yang profesional akan membentuk budaya organisasi yang profesional. 

Di Indonesia, saat ini ada ratusan institusi perguruan tinggi Islam. Visi, misi, dan tujuan institusi 

perguruan tinggi islam tersebut sangat kental ruh Islamnya. Membahas etos kerja profesional di Perguruan 

Tinggi, rujukan yang bisa dibaca adalah “ETHOS21: DELAPAN ETOS KERJA PROFESIONAL”. Delapan 

etos kerja profesional tersebut adalah; (1) kerja adalah rahmat, (2) kerja adalah amanah, (3) kerja dalah 

panggilan, (4) kerja adalah aktualisasi, (5) kerja adalah ibadah, (6) kerja dalah seni, (7) kerja adalah kehormatan, 

dan (8) kerja adalah pelayanan. 

Kedelapan etos kerja yang ia gagas bersumber pada kecerdasan emosional spiritual. Ia menjamin 

semua konsep itu bisa diterapkan di semua pekerjaan. Namun pernyataan ini belum tentu sempurna, oleh karena 

Islam lebih awal telah menetapkan konsep-konsep dasar etos kerja profesional dosen dan tenaga pendidik. 

Kembali kepada pertanyaan yang mendasari pembahasan ini, yaitu apakah ruh Islam tersebut sudah melekat dan 

menjiwai etos kerja profesional SDM dalam Institusi Perguruan Tinggi Islam.  

Al-Qur’an dan Sunnah merupakan pusaka Rasullullah SAW yang harus selalu dirujuk oleh setiap 

dosen dan tenaga pendidik dalam segala aspek kehidupan. Satu dari sekian aspek kehidupan yang mat penting 

adalah pembentukan dan pengembangan pribadi dosen dan tenaga pendidik. Pribadi dosen dan tenaga pendidik 

yang dikehendaki oleh oleh Al-Qur’an dan Sunnah adalah pribadi yang berakhlakul karimah.  

Membahas tentang akhlakul karimah, tidak boleh tidak harus merujuk ke sumber utama, yaitu akhlak 

Rasulullah, panutan utama setiap dosen dan tenaga pendidik dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Seorang 

sahabat bertanya kepada Aisyah r.a., tentang akhlak Rasulullah, maka ia menjawab. “Akhlak Rasulullah tidak 

lain adalah Al-Qur’an!” Dengan kata lain, Rasullullah adalah the walking and the living Qur’an, contoh nyata 

aktualisasi Al-Qur’an, seperti yang dikatakan oleh KH Toto Tasmara. Budaya kerja seorang dosen dan tenaga 

pendidik bertumpu kepada akhlakul karimah. 

Akhlak Rasullullah yang utama yaitu shiddiq, istiqamah, fathanah, amanah dan tablig. Tentu saja 

akhlak beliau tidak dibatasi pada lima kata tersbut, karena beliau adalah bentuk hidup dan aktualisasi Al-Qur’an 

yang sangat multi dimensi dan sangat luas batasannya.  
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1. Siddiq  

Setiap dosen dan tenaga pendidik dalam menjalankan tugas dalam organisasi dalam bentuk jabatan 

apapun haruslah senantiasa melakukan hal-hal berikut: 

a. Bersikap dan beertindak berdasarkan nilai-nilai kejujuran. Juga menghayati sepenuhnya bahwa kejujuran 

merupakan jati diri yang akan mengantarkan kepada kedudukan yang terpuji (maqamam mahmuda). 

Meyakini sepenuhnya bahwa kejujuran hanya tumbuh berkembang dan terpilihara selama dirinya 

memenuhi komitmennya sebagai hamba Allah. 

b. Meyakini sepenuhnya bahwa setiap kebohongan, pemalsuan, dan penipuan merupakan bentuk 

pengkhianatan yang merendahkan martabat dirinya sebagai hamba Allah dan merusak reputasi institusi. 

c. Melaksanakan tugas-tuganya dengan integritas yang tinggi dan karenanya tidak pernah mengenal 

kompromi terhadap segala bentuk kebatilan. 

d. Menetapkan komitmennya bahwa kejujuran melandasi sikap dan tindakannya dalam menata hubungannya 

dengan mitra kerja. 

e. Sangat menghargai nilai-nilai kemanusiaan dalam semua hubungan dengan mitra kerja maupun dengan 

teman sejawat atas dasar kejujuran dan saling menghormati. 

f. Berusaha meningkatkan kualitas dirinya untuk menjadi anggota institusi yang baik, yang jujur, dan 

bertanggung jawab, dan professional. 

g. Sangat menghargai kerja bersama-sama, berjamaah (team work), sehingga persaudaraan dan persahabatan 

di antara anggota institusi lebih dominant dari pada kepentingan dirinya. 

h. Memiliki keyakinan yang sangat kuat bahwa kejujuran mendorong dirinya untuk berfikir dan bertindak 

dengan rasa urgensi yang tinggi. 

i. Sangat bersungguh-sungguh dalam setiap pelaksanaan tugas dan senantiasa menampakkan penampilan 

yang simpatik dan impresif. 

 

2. Istiqomah 

   Setiap dosen dan tenaga pendidik dalam bekerja, senantiasa melakukan hal-hal berikut: 

a. Bekerja dengan sikap yang teguh dan pantang menyerah terhadap segala bentuk tekanan yang akan 

mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugasnya. 

b. Memiliki daya adaptasi yang tinggi dalam cara menangani berbagai perubahan dan memandang setiap 

tantangan sebagai kesempatan untuk menjadikan dirinya lebih berkualitas dan professional. 

c. Bekerja berdasarkan komitmen yang sangat kuat untuk menghasilkan kualitas kerja yang terbaik dan 

bedaya saing. 

d. Berusaha dengan tekun untuk mewujudkan hubungan dan pelayanannya kepada setiap individu, baik di 

dalam institusi maupun di luar institusi, berdasarkan kesungguhan, kesinambungan, dan kesabaran. 

e. Berteguh hati untuk melaksanakan visi dan misi institusi dengan berorientasi pada prestasi kerja. 

f. Bersikap dan bertindak bijaksana dalam mengambil keputusan. 

g. Memiliki semangat pengorbanan dan senantiasa mencintai serta mendahulukan kepentingan institusi dia 

atas kepentingan dirinya sendiri. 

h. Bekerja dengan tujuan yang jelas dan dengan konsisten dan konsekuen berusaha dengan sungguh-sungguh 

untuk mencapai dan melampaui target yang ditetapkan. 

i. Menunjukkan sikap bijaksana dan memiliki kepedulian yang tinggi untuk memberikan sumbangan 

pemikiran dan hasil kerja optimal untuk kemajuan institusi. 

 

3. Fathonah 

Setiap dosen dan tenaga pendidik senantiasa melakukan hal-hal berikut: 

a. Melaksanakan tugas-tugasnya dengan standard kualitas tinggi sesuai dengan visi, msi dan tujuan institusi. 

b. Menyadari sepenuhnya bahwa berdisplin tinggi dan mematuhi peraturan institusi merupakan bagian hakiki 

dari sikap dan cara kerja yang profesional. 

c. Bekerja secara inovatif dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan untuk mencapai 

peningkatan kualitas dirinya. 

d. Berusaha untuk menempatkan diri sebagai bagian dari khairu ummah, bekerja secara kreatif dan inovatif 

untuk menemukan dan mengembangkan berbagai bentuk hasil kerja dan pelayanan unggul. 

e. Terbuka terhadap gagasan baru dan memiliki kemampuan untuk memecahkan berbagai persoalan secara 

cepat, tepat dan akurat. 

f. Melaksanakan tugas-tugasnya dengan motivasi tinggi, bekerja keras, cerdas, dan tangkas untuk mencapai 

prestasi optimal. 

g. Menyadari sepenuhnya bahwa untuk memenuhi misi institusi dibutuhkan sikap yang proaktif dan kreatif 

dalam memajukan institusi. 

h. Meningkatkan kualitas akhlak, kecerdasan dan kemampuannya secara menyeluruh sebagai upaya untuk 

menempatkan diri sebagai pekerja yang profesioanl. 
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i. Bekerja berdasarkan prinsip-prinsip etika, moral, kejujuran, dan kesungguhan. 

 

4. Amanah 

  Setiap dosen dan tenaga pendidik senantiasa melakukan hal-hal berikut 

a. Menyadari sepenuhnya bahwa bekerja itu adalah amanah, sehingga senantiasa bekerja dan berusaha untuk 

meningkatkan kualitas hasil pekerjaannya dengan penuh kesungguhan dan rasa tanggung jawab. 

b. Memiliki etika yang tinggi, mengahargai semangat kerja kelompok, sehingga merasa bertanggung jawab 

dan ikut aktif dalam membina kualitas kelompoknya. 

c. Bekerja saling menghormati, partisipatif, dan kooperatif untuk mencapai hasil kerja kelompok yang optimal 

dan bekualitas. 

d. Menjadikan semangat musyawarah merupakan cirri kepribadian dirinya dalam memecahkan persoalan-

persoalan pekerjaaan. 

e. Menyatakan komitmen yang tinggi untuk melaksanakan tugas-tugas pekerjaaan dan senantiasa 

meningkatkan mutu pekerjaan dan pelayanan di segala bidang secara tepat, cepat dan akurat. 

f. Memelihara semangat dan ghirah yang sangat tinggi untuk memberikan pelayanan prima. 

g. Tidak pernah mengkomersialkan jabatannya dan atau memanipulasi dan memanfaatkannya untuk 

kepentingan pribadi, karena hal tersebut merupakan pengkhianatan terhadap amanah Allah. 

h. Memelihara kualitas lingkungan kerja yang kondusif, menghindari segala bentuk pergunjingan, situasi 

konflik, serta perbuatan lain yang akan mengganggu institusi dan kewibawaan institusi. 

i. Berteguh hati dan penuh rasa tanggung jawab memelihara harta dan kepentingan institusi yang merupakan 

amanah pada dirinya. 

 

5. Tablig 

 Setiap dosen dan tenaga pendidik senantiasa melakukan hal-hal berikut: 

a. Mempunyai jiwa kepemimpinan yang unggul, menunjukkan keteladanan (uswatun hasanah), sehingga 

dirinya menjadi panutan, baik di lingkungan kerja maupun dalam pergaulannya dalam masyarakat. 

b. Menyadari bahwa dirinya adalah khalifah fil ardhi “pemimpin di muka bumi” yang senantiasa harus 

menunjukkan sikap tingkah laku sesuai prinsip akhlakul kharimah. 

c. Proaktif dan harmonis ikut serta memberikan kostribusinya untuk meningkatkan kualitas sumber daya 

insani, baik secara individual maupun kolektif. 

d. Saling menolong dan saling membina satu dengan lainnya karena disadari bahwa keberadaanya dalam 

institusi adalah hasil kerja bersama. 

e. Menghargai pendapat orang lain dan berkomunikasi empati atas dasar kasih sayang dan etika yang luhur. 

f. Memiliki pengandalian diri yang tinggi dalam menghadapi kondisi kerja yang menekan. Menampilkan 

dirinya sebagai komunikator yang efektif dan motivator yang produktif dalam upaya membangun kualitas 

kerja kelompok serta pelayanan kepada publik dan mitra usaha. 

g. Menjadikan proses belajar dan mengajar sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kerja dan pelayanan. 

h. Merasakan misi dirinya sebagai duta institusi di tengah-tengah pergaulan masyarakat, sehingga dengan 

misinya tersebut tumbuhlah citra positif masyarakat terhadap institusi. 

 

4.2 Etos Kerja Profesional Dosen dan Tenaga Pendidik  

  Umat Islam akan menjadikan akhlak sbagai energi batin yang terus menyala dan mendorong setiap 

langkah kehidupannya dalam koridor jalan yang lurus. Semangat dirinya adalah minallah, fi sabillillah, illalah 

(dari Allah, di jalan Allah dan untuk Allah). Ciri-ciri orang yang mempunyai dan mengahayati etos kerja akan 

tampak dalam sikap dan tingkah lakunya yang dilandasi pada suatu keyakinan yang sangat mendalam bahwa 

bekerja itu ibadah dan berprestasi itu indah. Ada semacam panggilan dari hatinya untuk terus menerus 

memperbaiki diri, mencari prestasi, bukan prestise, dan tampil sebagai bagian umat yang terbaik (khairu 

ummah). 

  Perguruan Tinggi Islam mengatakan dalam Lentera Kehidupan bahwa bekerja adalah kodrat hidup, 

baik kehidupan spiritual, intelektual, fisik biologis, maupun kehidupan individual dan social dalam berbagai 

bidang (al-Mulk:2). Seseorang layak untuk mendapatkan predikat yang terpuji seperti potensial, aktif, dinamis, 

produktif atau professional, semata-mata karena prestasi kerjanya. Karena itu, agar seorang dosen dan tenaga 

pendidik benar-benar hidup, dalam kehidupan ini ia memerlukan ruh (spirit). Untuk ini, Al-Qur’an diturunkan 

sebagai “ruhan min amrina”, yakni spirit hidup ciptaan Allah, sekali gus sebagai “nur” (cahaya) yang tak 

kunjung padam, agar aktifitas hidup manusia tidak tersesat (asy-Syura:52). 

  Pekerjaan yang dicintai Allah SWT adalah yang berkualitas. Untuk menjelaskannya, Al-Qur’an sebagai 

pedoman kerja kebaikan, kerja ibadah, kerja taqwa atau amal shaleh, memandang kerja sebagai kodrat hidup. 

Al-Qur’an menegaskan bahwa hidup ini untuk ibadah (adz-Dzariat:56). Maka kerja dengan sendirinya adalah 

ibadah, dan ibadah hanya dapat direalisasikan dengan kerja dalam segala manifestasinya (al-Hajj:77-78; al-

Baqarah:177). 
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  Syarat pokok agar setiap aktivitas bernilai ibadah adalah sebagai berikut; (1)ikhlas dan (2) shawab 

(benar). Ikhlas mempunyai motivasi yang benar, untuk berbuat yang baik dan berguna bagi kehidupan an 

dibenarkan oleh agama. Tujuan akhirnya adalah meraih mardhatillah (al-Baqarah:207 dan 265). Shawab (benar), 

yaitu sepenuhnya sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh agama melalui Rasulullah SAW untuk pekerjaan 

ubudiyah (ibadah khusus), dan tidak bertentangan dengan suatu ketentuan agama dalam hal muamalat (ibadah 

umum). Ketentuan ini sesuai dengan pesan Al-Qur’an (Ali Imran:31, al-Hasyir:10). 

Al-Qur’an menanamkan kesadaran bahwa dengan bekerja seorang dosen dan tenaga pendidik merealisasikan 

fungsi kehambaan kepada Allah, dan menempuh jalan menuju ridha Allah, mengangkat harga diri, 

meningkatkan taraf hidup, dan memberi manfaat kepada sesame, bahkan kepada makhluk lain. Dengan 

tertanamnya kesadaran ini, seorang dosen dan tenaga pendidik akan berusaha mengisi setiap ruang dan 

waktunya hanya dengan aktivitas yang berguna. Semboyannya adalah “tiada waktu tanpa kerja, tiada waktu 

tanpa amal”.  

 

 

5. SIMPULAN 

  Perguruan Tinggi Islam mengajukan beberapa kualitas etos kerja moral dosen dan tenaga pendidik 

yang penting untuk dihayati, yaitu: (1) ash-Shalah (baik dan bermanfaat), (2) al-Itqan (sempurna), (3) al-Ihsan 

(melakukan yang terbaik atau lebih baik lagi), (4) al-Mujahadah (kerja keras dan optimal), (5) Tanafus dan 

ta’awun (berkompetisi dan tolong menolong), dan (6) sangat menghargai waktu. Apa yang diajukan oleh 

Tarbiyah ini sebenarnya juga bersumber pada akhlakul karimah, seperti yang diajukan 25 ciri etos kerja 

professional dosen dan tenaga pendidik. 
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