
Kebahagiaan Ramadan

bersabda “Andai umatku mengetahui 
sejatinya Ramadhan tentu umatku 
akan berharap agar Ramadhan ter
jadi sepanjang tahun”. Hal tersebut 
menunjukkan begitu berlimpahnya 
kebaikan-kebaikan di bulan suci ini. 
Sebuah Cinta tanpa.syarat (uncondi- 
tional loving) yang telah dianugrahkan 
kepada umat terpilih, yaitu mereka 
yang beriman.

Kebahagiaan sesungguhnya bersi
fat alamiah. Allah SWT telah mem
berikan segala nikmat, kebaikan 
dan keindahan pada setiap manusia. 
Namun demikian manusia seringkah 
lalai bahkan mendustakan nikmat 
yang diberikan kepada kita. Bahkan 
Allah SWT beberapa kali (tepatnya 
31x dalam surat Ar Rahman) me
nyindir manusia dengan “Fabiayyi 
‘ala irobbikuma tukadziban...” Maka 
nikmat Tuhan mana yang engkau 
dustakan” Sebuah sindiran hebat ke
pada manusia yang seringkah bukan 
hanya melupakan nikmat, namun 
mendustakan nikmat Tuhan. Mereka 
mengatakan bahwa kebaikan, prestasi 
dan segala bentuk kesuksesan yang 
mereka dapatkan adalah hasil karya 
mereka dan mereka mendustakan 

, bahwa segala bentuk keberhasilan 
mef eka adalah kehendak Allah SWT. 
Namun sebaliknya pada saat mereka 

,mendapat ujian atau diambil sedikit 
saja kenikmatan yang mereka miliki, 
mereka mulai mengeluh dan memper
masalahkan keadilan dan kemurahan 
Allah SWT.

Dengan demikian penting bagi 
kita untuk merenungkan kembali 
bahwa kebahagiaan adalah sebuah 
konsekuensi syukur kepada Allah 
SWT. Apabila kita pandai bersyukur 
maka jalan kebahagiaan terbentang 
luas di hadapan kita dan rahmatNya

semakin berlipat-lipat bagi kita. 
Mereka yang bersyukur dan bahagia 
bukan hanya menuai sukses di akhi
rat, akan tetapi juga mendapatkan 
kesuksesan di dunia termasuk dunia 
kerja mereka.

Namun demikian, bagi sebagian 
besar manusia dalam kehidupan 
modern saat ini, perasaan bahagia 
merupakan barang yang langka. 
Mereka merasa sedemikian sulit 
memperoleh kebahagiaan apalagi 
mempertahankankebahagiaan untuk 
jangkapanjang. Merekame- 
miliki harta yang berlimpah 
seperti tanah yang luas, 
kendaraan mewah, deposito 
tidak terbatas, namun tidak 
kunjung memperoleh keba
hagiaan.

Pada sisi lain, kebaha
giaan lebih banyak bersifat 
insidentil seperti mendapat 
kenaikan jabatan atau promosi di 
tempat kerja, mendapat nilai baik saat 
ujian atau evaluasi kuliah, mendapat 
kejutan hadiah cantik dari orang yang 
dicintai, meraih sukses atas sejumlah 
realisasi yang sesuai bahkan melam- 
pui harapan dan pencapaian lainnya 
yang bersifat material. Sedangkan 
pada sisi berbeda, kebahagiaan 
yang hakiki justru menjadi semakin 
jauh dari jangkauan mereka bah
kan banyak diantara mereka yang 
tidak mengerti cara mendapatkan 
kebahagiaan bahkan tidak mengerti 
kebahagiaan itu sendiri.

Kebahagiaan dalam konteks 
di atas dapat dibagi menjadi dua 
katagori. Pertama adalah keba
hagiaan sebagai akibat dari satu 
peristiwa yang membuat bahagia 
sebagaimana contoh di atas. Kebaha
giaan ini bias disebut kebahagiaan

objektif. Kedua adalah kebahagiaan 
hakiki yang merupakan keputusan 
mental manusia dalam mengambil 
keputusan untuk bahagia. Kebaha
giaan kedua disebut dengan keba
hagiaan subj ektif. Kebahagiaan sub
jektif inilah yang diajarkan dalam 
Islam sehingga mereka menyadari 
bahwa secara alamiah mereka 
adalah pribadi-pribadi bersyukur 
yang selanjutnya berdampak pada 
kebahagiaan.

Dalam kehidupan kerja, kita 
seringkali memadukah 
pendekatan perilaku dan 
pendekatan kognitif dalam 
membangun energi dan 
sikap serta perilaku positif 
di tempat kerja. Apabila 
kita hanya menggunakan 

\  pendekatan perilaku saja 
maka bekerja terasa "ham
bar dan kering" karena 

kurang proses pemaknaan dalam 
bekerja. Oleh karena itu seharusnya 
diimbangi dengan aspek kognitif 
yang bersifat inspirasional sehingga 
selain motivasi yang bersifat mate
rial dan eksternal juga diimbangi 
motivasi yang bersifat, intrinsik 
dalam membangun energi positif 
di dalam perusahaan.

Energi positif dalam perusahaan 
berperan penting dalam memban
gun potensi-potensi terbaik dan 
memelihara stamina dan keberlan- 
jutan hidup perusahaan kini dan 
masa datang. Sebaliknya energi 
negatif di dalam perusahaan ber
dampak pada terkurasnya energi 
produktif sehingga menjadi tidak 
bersemangat dan muncul suasana 
kerja yang tidak menyenangkan. 
Energi-energi positif tersebut adalah 
perasaan relaks dan nyaman serta
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damai sampai dengan energi positif 
yang lebih aktif seperti kebahagiaan, 
antusias dan respek. Sedangkan 
energi negatif seperti merasa tidak 
ada harapan, putus asa sampai 
dengan energi negatif yang aktif 
seperti prasangka, benci, menghasut 
dan lainnya.

Ramadhan adalah bulan bahagia 
yang melimpahkan energi positif 
kebahagiaan tanpa batas. Energi ke
bahagiaan hakiki dimana manusia 
secara cerdas spiritual menemukan 
bahwa bahagia adalah energi cinta 
pada yang Maha mencintai. Allah 
menuntun kebahagiaan manusia 
melalui perintahNya bahwa “Tidak 
Aku ciptakan jin dan manusia kecu
ali untuk beribadah kepadaKu”. Se
makin bersyukur maka rahmatNya 
terus mengalir pada jiwa manusia se
hingga bahagia adalah konsekuensi 
kecintaan padaNya. Energi bahagia 
tersebut menjadi semakin berlipat 
saat kita memberi pada sesama 
sehingga mereka dapat mengalami 
kebermaknaan dalambekerja. Bulan 
Ramadhan selalu mengajarkan kita 
untuk berbagi sekaligus mengingat
kan bahwa sebaik-baik kita adalah 
yang memberi manfaat pada kehidu
pan. Dengan demikian Ramadhan 
menjelaskan kebermaknaan dalam 
kehidupan membawa manusia 
memiliki jiwa yang bahagia. Maka 
sungguh beruntunglah orang-orang 
yang mengerti bahwa Ramadhan 
adalah ibarat restaurant “allyou can 
eaf sehingga kita yang merumuskan 
menu terbaik dan tersehat bagi kita. 
Demikian pula di bulan Ramadhan, 
kita menjadi subjek untuk menjadi 
orang-orangyang semakin bertakwa 
dengan meraih nikmat dan kebaha
giaan di bulan suci ini.-C)


